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FRETAL.

Ehuru fretal, ofta nog, kunna vara lika fver-

fldiga, som saklst fverhoppade af lsaren, an-

ser man sig nd, s mycket hellre, bra p fr-

hand orda ngot om innehllet af denna bok,

som sjelfva
titeln kanhnda blott ofullkomligt an-

ger detsamma.

Uppmuntrad, s vl af den ynnest, hvar-

med Resan i Colombia af publiken blifvit emot-

tagen , som fven af frlggarens uppmaning , be-

slt Frfattaren att fortstta detta arbete genom

beskrifningen af dess hemresa fver Westindien,

Norra Amerika och England. D nu strre de-

len af denna resa, i synnerhet i brjan , gick f-

ver sjn, s rkade man uppehlla sig s lnge
med frden p vattnet, och prata s mycket om
lifvet om bord , att innan man hunnit Terra Fir-

ma af Norra Amerika, hade redan manuscriptet

vuxit till den tjocklek,
som vanligen erfordras,

fr att formera en mindre volym. Huruvida den-

na besynnerliga omstndighet fr tillskrifvas en

viss frkrlek fr detta stt att frdas, eller n-

gon annan orsak, vilja
vi nu icke tvista om; nog

af, seglingen mellan Colombianska kusten och

Frenta Staterna hade upptagit s stor del af det

fr hela resan bestmda arktalet, att denna icke

gerna kunde fortsttas efter den frut uppgjorda

planen. Midt under den dilemma, hrigenom

uppkom , anlnde , the printers devil, vl icke



FRETA L.

perSQDligen, men genom ett slags ombud eller

en frfrgan frn Frlggaren, om icke arbe-

tet, enligt lfte, snart vore frdigt till tryckning:
ocb , hellre an alt beknna, det icke mer n brjan
dcrtill vore frdig, beslt man att, genom en li-

ten frndring af titeln och kapitlens benmning,
samt ngon tillggning i texten, lta denna de-

len af arbetet bli en bok fr sig sjelf, och dy-
medelst kunna besvara frfrgningen med frkla-

ran, det man
just

hll p att sluta de sista arken.

P detta stt har sledes bde boken och

titeln uppkommit; och, i stllet fr en vanlig be-

skrifning fver lnder och folk , har lsaren er-

hllit ett slags berttelse om sjn och dess beseg-
lare. Att han frlorat p bytet, vilja vi s myc-
ket mindre disputera, som vi, af flera skl, ro

ofvertygade derom; men om man skulle pst,
att man blifvit bedragen p titeln, f vi deremot

ska vederlgga en dylik beskyllning, eller t-

minstone visa, att derunder icke ligger ngot bok-

handelsknep, alstradt af den lofliga maximen,
att titelbladet sljer boken.

Ehuru bokens namn r i sig sjelft s vida

tvetydigt, som en resa mellan Sdra och Norra

Amerika kan lika vl vara fretagen till lands som

vatten, s tror man sig genom tillggningen "en

Sketch-bok p sjn'* temligen tydligt hafva defi-

nierat dess nautiska natur. Ty, fastn det icke

voro omjligt, att en resande, sedan han land-

vgen fver Panama-nset, Goatimala och Mexi-

co, strfvat upp till Frenta Staterna, vid den
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lnga ofverfarten derifrn till Europa, roade sig

med att ordna sin journal och uppteckna sina

passerade resfventyr, s vore detta vl icke n-

got hvarken s mrkvrdigt eller frtjenstfullt

med undantag kanske af att det kunde bevisa,

det han icke varit sjsjuk under passagen . att

det just
behfde utsttas p titelbladet framfr

en dylik resbeskrifning. Skulle, det oaktadt, den

nyssnmde tillggningen s mycket missfrsts,

s hoppas man nd, att det derp fljande mot-

to: "Det r lustigt p stormande haf," skall upp-

lysa lsaren om, p hvad element resan blifvit

gjord Ty, ehuru lustigt det kan frefalla en re-

sande, att tumla omkring p den oroliga sjn,
s kan detta vl icke bli ngot skl fr honom
att vlja ett dylikt valsprk fr en beskrifning

fver en landtresa, eller, hvad som r detsamma,
hela boken igenom pminna lsaren om, huru

roligt det r ute p sjn, p samma gng han

fr honom berttar om sina frder genom skogar

och demarker.

Vi vga derfre hoppas, att bokens innehll

ej
r maskeradt genom titelbladet; och behfva

sledes , innan vi vnda om detta , fr att g till

sjelfva texten, endast gra en urskt fr nyttjan-
det af det frmmande ordet Sketch-bok. Fr-
nmsta och giltigaste sklet hrtill r, att vi icke

i vrt sprk ga ngot deremot fullkomligt sva-

rande, med undantag kanhnda af den verbala

fversttningen Utkast-bok. Men utom det att

detta ord i sig sjelft
r hrdt och svrt uttaladt,
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.skulle det mjligen kunna anses ga en cquivoque

bemrkelse, oeli i sdant fall halva en menlig
inverkan p Lokens i epulat ion ; ty , ehuru del

icke ar otroligt, att ngon lsare, efter att hafva

genomlst arbetet, skulle kunna anse sig befogad
alt utkasta boken genom fnstret, i stallet fr
att ge den en plals p bokhyllan, s vore det

vl, lindrigast sagdt, opolilikt af frfattaren , att

genom en dylik rekommendation, p frhand, in-

ge en sinnesstmning, p en gng s farlig och

vanhedrande fr dess arbete.

N vl! utropar kanske ngon, redan ot-

lig fver detta lnga ordande om titeln det

hr r alltfr bra, men hvad i all verlden kan

vl den menniskan d egentligen hafva att sga
oss om en simpel sjresa mellan Cartagena och

New-York? Det kan vl icke bli frgan om n.

gra 113'a upptckter p dessa s mycket befarna

haf: och, ehuru intressant det kan vara fr ho-

nom och hans seglande medbrder, att bli und-

fgnade med en omstndlig uppsats fver vin-

darna i Caraibiska sjn, frtoningen af Westin-

diska arna, eller djupet och farten af Golfstrm-

men, s mtte han vl aldrig inbilla sig, att n-

gon annan uthrdar med s trkiga, sjsjuka luk-

tande, mnen. I stllet fr att uppehlla oss

med dessa naturliga frgor och anmrkningar,
skola vi tillta oss ngra reflexioner, hvilka haf-

va ett fr nra samband med de nyssnmde,
fr att icke p visst stt besvara dem.

Det har nemligen ofta frefallit oss besyn-

nerligt, att d man, i vra beskrifvande tider,
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afmlat och omtalat nstan alla mjliga lefnads-

stt och frhllanden, hvaruti menniskor kunna

befinna sig, samt tflat om att sant och noggrant

modellera alla de olika former, hvaruti samhlls-

lifvet afgjutit sig, att man, det oaktadt, lemnat

en s mrkvrdig och egen del deraf, som sj-

manslifvet, nstan alldeles obeskrifvet. Man skulle

hraf kunna draga den formodan, att denna lef-

nadsform i sig sjelf
r s vanskaplig och hrd,

samt i allmnhet s litet intressant, att det icke

kan falla ngon skriftstllare in, att vlja ett s-

dant mne, och nnu mindre ngon bildad lsa-

re, att sysselstta sig med en s r lektyr. Hvad

nu orsaken kan vara till brist p litteratrer i

denna vg, s vga vi likvl pst, att den s

mycket mindre ligger i mnets fattigdom eller

ohandterliga egenskap, som det kanhnda finnes

f mnen, som bttre lna sig till en romantisk

och till och med poetisk behandling, n lifvet

p sjn; och, ssom bevis derp, behfva vi en-*

dast nmna Coopers "Red Rover* och Falconers

"Ship-Vreck" af hvilka det sednare r ett allmnt

beundradt poem af en Engelsk Sjofficer ^ och det

frra en roman af den namnkunnige Amerikan^

ske Novellfrfattaren.

D vi beklagade oss fver fattigdomen af

litteraturen i denna genre, var det ocks mest

med afseende p vr Svenska, fastn, om vi icke

bedraga oss fr mycket, man kanske kunde til-

lgga alla andra sprks, med undantag af det

Engelska; ty, oss veterligt, hafva de frra icke
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utan genom fversttningar frn del sednare kat

sin lektyr i denna vg
:

. Det r ocks mrk-

ligt, alt vi icke gjort p samma slt, eller, oak-

tadl vi lra hafva en ordentlig fversltningsfa-
brik fr nyare romaner, vi nnu icke ftt se p
Svenska, hvarken ngon af Coopers trenne sjbe-
rltelser, eller ngon af de flera skrifter i sam-

ma mne, hvilka p sednare tider lemnat Engel-
ska prssen. Vi nyttja med flit ordet sednare ti-

der, ty det r oss icke obekant, att ett frsk,
fr

ej lnge sedan, blifvit gjordt, att genom f-

versttning af en ldre Engelsk sjroman vcka
Svenska lsares smak fr detta slags lektyr. Att

detta frsk misslyckats, ro vi nstan fverty-

gade om, ehuru vi icke lst fversttningen; ty

s vida den s kallade "Kommendeur-Kapten"
icke r alltfr olik sitt original "ihe Post Cap-
tain" fr att vara en fversttning, s lr den

hos Svenska publiken icke gra strre lycka,

n hos den Engelska , eller kunna anses fr ngot
annat, n en samling af sjglosor och ofta nog

plumpa matrosfraser, hvilka, fr att nyttja ett

stndigt upprepadt uttryck i originalet, "will do

for the Mariues," men icke fr lsare i allmn-

het. Det r sledes mycken anledning att fruk-

ta, det fversttaren, eller kanske rttare frlg-

garen, till detta arbete gtt miste om sitt syfte-

ml, att vcka Svenska publikens hg fr dylik

* Helt nyligen har likvl en Fransysk sjroman, "Le

Salamandre" blifvit utgifven, hvilken troligen r det

frsta original, Franska prssen lemnat i denna genre.



FORETAL. II

lektyr, och detta r s mycket vrre, som det

betydligt beror af frsta frsket, eller, med an-

dra ord, huru isen brytes f.

Vi nmde, att orsaken till sllsyntheten af

litterra produkter i denna genre icke ligger i

mnet, och f nu tillgga, det den snarare br
skas i brist p frfattare, som kunna handtera

detsamma, d det nstan r lika omjligt fr en

skriftstllare, som icke ngon lngre tid vistats

ombord, att trffande beskrifva lifvet p sjn,
som det r fr en landskapsmlare, att sant af-

mla ett skepp, s vida han icke med andra n

blott konstnrens gon betraktat dessa flytande

byggnader. Denna sednare omstndighet pmin-
ner oss om en tafla, p en exposition, frestl-

lande en stad med en del af dess hamn. Just

som man allmnt beundrade den, s vl fr den

sanning, hvarmed det knda landskapet var teck-

nadt, som fven det lif, som rdde ofver bde
landet och sjn, hvilken sednare var upplifvad af

ett seglande fartyg, anlnde en konnessr, hvil-

ken, olyckligtvis, var det i mera n ett hnse-

ende. Sedan han en stund betraktat den vackra

mlningen, utbrast han slutligen med missnje:

Jag skulle velat ge mycket fr denna tafla, om

jag kunde f det der stackars skeppet att g rtt

* Sedan detta nedskrefs, har en fversttning af Coo-

pers frsta sjroman, "the Pilot
"

blifvit annoncerad
i Svenska bokhandeln; och, svida fversttaren kun-
nat terge originalet, tro vi, att "Lotsen," ssom i

dubbelt hnseende bttre knnare af farvattnet, snart

tager Jofven af "Kommendr-Kaptenen."
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fram i stllet for baklnges." Man torde an-

mrka, alt man s mycket mindre hr fsta sig

vid dylika smsaker, som sdana laflor egentli-

gen icke ro gjorda fr matroser, och man i alla

fall icke behfver hvarken frukta eller rtta sig

efter konnessrer med sjmansgon; men, utom
det att det vore hrd t, att

vilja
neka en s stor

del af sina medmenniskor den njutning, nstan

hvarje sdan knner vid betraktandet af en lyk-
kad yttring af bildande konst, s vga vi frs-
kra, det ingen knnare af Grekiska arkitekturen

skulle kunna erfara en mera ledsam knsla vid be-

traktandet af en tafla, h varp fanns, tillexempel,
en kolonnad med kapitelerna nere p piedesta-

lerna och baserna uppe under arkitraven n

den en amatr af sjstycken knner vid skdan-

det af en mlning med ett skepp, som har rr-

na p akterkant af masterna. Det r vl sant,

att den frra hndelsen , eller likartade fel , ej

rtt gerna kan intrffa; men deremot hnder den

sednare, eller dess vederlikar, s ofta, att, ehu-

ru antalet af konnessrer r, jemfrelsevis med
de andra genrenas, kanhnda litet, s blir nd

den fula effekten af sdana misstag, p det hela

taget, ganska stor. Att afhjelpa denna olgenhet
blir s mycket svrare, som man icke billigtvis

kan begra, att en landskapsmlare skall genom-

g en kurs i Architectura Navalis eller Tackelreg-

lementet, ej
heller att han mste skaffa sig en

frtrolighet med sjmanvern genom att fara som

skeppspojke eller passagerare ngra resor. an-
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dra sidan vore det ocks hrat, att neka honom

tillskapa
en och annan skuta p sina sjar, d

det verkligen r svrt att upplifva ett betydli-

gare vattenparti i en tafla, utom ditsttandet af

ngon dylik flytande byggnad och allraminst

br en lskare af sdana afrda honom derifrn.

Det finns sledes endast tvenne stt fr dem som

icke ro hemma i saken, antingen att inskrnka

sig till mindre farkoster, eller ocks, innan man

upptacklar ngot strre, frfrga sig hos ngon
knnare, svida icke man ger till hands ngra
anvndbara etyder af en sjmlare par profession.

Nstan p samma stt frhller det sig med
berttelser om sjn, tminstone d frgan blir

om sdana, som skola mla lifvet om bord; ty,

s vida man icke vill alldeles efter orden anse

ett skepp endast som ett flytande hus, eller lta

dess besttning tala ett opassande sprk , s mste

ndvndigt uti en dylik berttelse inflyta ngon
del af den mera praktiska sjmanskunskapen,
samt en hop termer och fraser begagnas, hvilka

ingen annan, n den, som p ett eller annat vis

sjelf deltagit uti dessa gungande frder, r i

stnd att riktigt anvnda. Likvl ligger der utom

den skillnad, som i allmnhet finns emellan taf-

lor och berttelser, eller, om man s vill, emel-

lan skildringar med frger och med ord en

ganska betydlig svrighet i frfattandet af sjbe-
rttelser , hvilken deremot sjmlaren alldeles icke

laborerar under. D nemligen den sednare al-

drig riskerar att bli otydlig eller ledsna skda-
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ren med frestllningen af fvcn den svraste

manver, utfrd i de mest minutisa
detaljer,

s fr den frre stndigt vara p sin vakt, att

han icke, genom en blott beskrifning af den en-

klaste sak om bord, blir alldeles obegriplig fr
en ganska stor del af sina lsare. Denna olgen-
het blir s mycket strre, som det oftast icke r

mjligt fr berttaren att uttrycka sig p ett me-
ra lttfattligt stt, utan att bli fadd och osmak-

lig, icke allenast fr amatrer, utan till och med
fr lsare i allmnhet. Vi

vilja anfra ett ex-

empel, som visar denna omstndighet nnu btt-

re. En mlare af sjscener har p en tafla f-
restllt ett fartyg, som seglar med god vind.

Skeppets lge p vattnet, dess segels stllning i

anseende till vinden, och dess invecklade tack-

ling ro s vl afmlade och s riktigt utfrda

till sina minsta detaljer, att konnessren icke kan

dervid anmrka det ringaste, utan tvertom nju-

ter fullkomligt af den lyckade hrmningen af na-

tur och konst. fvens r frhllandet med den,

som betraktar taflan med mindre fvade knna-

reblickar, ty, ehuru han vl icke kan skda den

med en s mngfaldig beundran, eller s apreciera

alla dess mindre partier, som den frstnmde,
s njuter han nda s mycket skrare af det he-

la, som deruti icke finnes ngonting, som kan

stta hvarken dess fordringar i allmnhet p en

landskapsmlning, eller dess begrepp om de f-

reml, hvilka derp ro afbildade. S blir der-

emot icke hndelsen med en frfattare, hvilken
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vill fr sina lsare med sanna frger, eller, livad

scra hr r det samma, i riktiga ord, terge just

den ofvannmde taflans freml. I stllet fr

att d sga: "en brigg, som seglar frdevind med
bottenrefvade mrssegel, i hrdt vder och svr

sjgng/' hvilket, ehuru tydligt fr sjmn, nd

troligen blir en hrdlst, om icke otydlig, me-

ning fr mnga lsare, skulle han d, fr att

uppfylla den kanhnda strre delen af sin pu-
bliks fordringar, bli tvungen att uttrycka sig s

hr: "en tvmastare med en utliggare, som gr
med vdret frn bakndan, och blott till hlften

uppsatt sina mellersta segel mot den starka bl-

sten och de stora bljorna;" h vilken mening ter,

hvad slags frtjenst den kan ga i afseende p

enfaldighet och mjliga tydlighet fr en del l-

sare, tminstone icke ger ngot behag fr den,

som r road af sjn, och den enda effekt fr-

fattaren dermed skulle gra p sjmannen, vore

frmodligen den af ett medlidsamt
tloje.

Frhllandet hrmed r, i korthet sagdt,

det, att en dylik frfattare egentligen skrifver

fr tvenne slags lsare, och svrigheten af dess

vrf ligger uti att undvika, p en gng otydlig-
het fr den ena delen , som platthet fr den an-

dra. Man kunde hrvid
ej

s ortt anmrka, att

d man vill behaga tvenne olika partier, riske-

rar man lttast att misshaga bda, och om man

ndvndigt vill beskrifva sjolefnaden, s vore det

s godt, att endast gra det fr dem, som kun-

na vara mest intresserade deraf. Detta r vl
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sunt; men, uluni det dessas ntal, tminstone

som lsande publik belrakfadt, r ganska litet,

sa kunde det vl hnda, att meningen med en

sdan sjberltelse vore lika mycket att ge den

strre delen af lsarne en ngorlunda ide om
huru det gr till p sjn, som den mindre de-

len deraf en roande ta ila af bekanta freml.

Sdant r tminstone ndamlet med denna

bok; och om derfr kamraterna af det sjpljan-
de yrtet skulle hr och der finna ett mindre

tekniskt eller ngot "grnt" uttryck, som
ej
fr h-

ras inom relingarna, s bra de komma ihg, att

mjligen en strre del af bokens lsare har kan-

ske mera rtt att beklaga sig ofver fraser och ord,

som terigen icke erhllit borgarertt i det van-

liga sprket p land. Ty, ehuru gerna vi instm-

ma med en namnkunnig frfattare i detta mne,

d han sger att litteraturen icke r fullstndig,

frr n man har berttelserna om sjn frfattade

med samma noggranhet och i samma expressiva

sprk, som en loggbok, s tro vi nd, att detta

icke lter gra sig,
s vida en dylik lektyr icke en-

dast r berknad fr kajuten och gunrummet,

utan fven fr den delen af lsande publikum, sorn

kanske aldrig satt sin fot p ngot skeppsdck.

Hvad ter betrffar det nmde ndamlet,

eller att ge allmnheten en svag ide om huru

det tillgr p hafvet, s, ehuru vi icke anse

okunnigheten hrom fventyrlig, eller betrakta

dem i sjyrket profana med samma gon som Mis-

sionr
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rerne betrakta Indianerue, s kunna vi likvl ic-

ke neka till, att denna enfaldighet ibland gr,
om icke just lngre n begreppet om ngorlunda

bildning borde tillta, tminstone s lngt, att

den nstan blir ofrklarlig, d man ihgkommer
menniskors naturliga begr, att f veta huru det

i allmnhet gr till hr i verlden. Bland de

mnga exempel hrp, som kunde anfras, vilja

vi blott framdraga ett. En ung och munter Nep-
tuni son, som nyligen lemnat det frsta skeppet

fr fdernehuset, och sledes nnu var fullt sys-

selsatt med att bertta sina fventyr fr vnner

och anhriga, hade just samlat en mngd af des-

sa omkring sig, hvilka med begrlighet hrde
den "raska pojkens" fventyr p den "fasliga sjn/'
D han slutligen kom till beskrifvandet af seg-

lingen under en stormig natt, hvilken i synner-
het var berknad p stark effekt, och hvarvid

han icke kunde frebrs att skmma bort en god
historia, blef han hastigt afbruten af en gammal
Onkel; "men min nev! hvarfre kastade ni

d icke ankar, i stllet fr att fara omkring p
det viset"? Den unge sjmannen - som vl stud-

sade ngot fr den djerfva manvern, att g till

ankars i ppna sjn under en storm, men som

genom en blick p sllskapet fvertygade sig , att

de delade Onkelns sigter af saken, och otligt

vntade p svaret beslt nu att frska huru

mycket dess auditorium talte vid i den vgen,
och svarade: "Ack

nej bste Onkel! vi frskte
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vl, men det var fr lngt till botten, och det

var dessutom s kolande mrkt, att vi icke kun-

de finna ngon god ankargrund." "Ja, se det

frndrar saken," infll farbrodern triumferande

fver sin fr familjen visade kunskap i navigatio-

nen, hvilken han ville lysa med nnu mera, d

han tillade; "Jag frmodar, att Ni icke hade me-

ra n p sin hjd ngra tusen alnar ankartg med

Er, och, att dmma efter Wettern, som jag ofta

fverfarit, s mste Nordsjn p sina stllen va-

ra lika s mnga famnar djup, d man icke trf-

far p ngon "ankar-bank." Gossen var just i be-

grepp att svara hrp, d en Tante frekom ho-

nom med utropet: "men, min Gud! bsta kusin,

slpper ni d icke ankaret hvarje afton, innan ni

lgga Er, huru kunna Ni annars f en blund i

gonen , och huru i all verIden kan vl den stac-

kars styrmannen hitta rtta vgen i mrka nat-

ten?" Den sjfarande kusinen, som nu blott be-

hfde observera Onkelns fysionomi, fr att veta,

huru lngt han kunde g, fann af det derp hvi-

lande ljet, att det icke vore rd ligt fortfara lng-
re i det brjade maneret, utan besvarade nu Tan-

tens frgor s god t han frstod, och fortsatte der-

efter sin berttelse, h vilken hade den
ej

s ovan-

liga effekten, att till den grad uppskrmma h-
rarne , det de frmodade, att han icke tnkte "fa-

ra ut igen ;" och d han derp frskrade att han

snart skulle ter embarkera , begyntes beskrman-

de utrop, att "pappa och mamma inte borde til-

lta det," och himlande lycknskningar frn Tan-
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ten, att "Gud vare lof, hvarken hennes Karl el-

ler Fredrik hade ngon lust fr sjn, ty hon

skulle aldrig tillta ngon af sine hli sjmn,
sedan hon ftt veta, att man seglade midt i mr-
ka natten, och utan lycktor fr att se hvart man

tar vgen/*
Hvad slutligen vidkommer innehllet af den-

na bok, fr man blott tillgga, att det hvarken

r ngon sjroman eller ngra smrre diktade be-

rttelser af det slaget, som kanhnda bst vore

passande att vcka publikens intresse fr denna

slags lektyr, utan helt simpelt, efter titelns utsa-

go, ngra strdda beskrifningar p helt vanliga

hndelser under en sjresa mellan kusterna af

Sdra och Norra Amerika. Fr dem, som m-
ta vrdet af en bok - med i alla fall s li-

tet maktpliggande mnen som denna efter

den strre eller mindre trovrdigheten af de hn-

delser, deruti frekomma, kunna vi frskra, att

allting deruti r nstan bokstafligen sant, eller

verkligen passeradt, som det heter, s att de, i

detta hnseende tminstone, icke behfva gra sig

samvete fver att ha frspillt sin tid med ls-

ning af diktade historier; och f vi blott, som

frfattare, nu beklaga, att resan icke var tfljd
af ngra verkliga fventyr eller ovanliga hndel-

ser, som kunnat ge anledning till mera roman-

lika berttelser, ehuru vi frfrigt, som resande,

uppriktigt sagdt, d vore mera beltna med den

hvardagliga prosaiska formen, den fljde.
Detta

intyg fver bokens sannfrdighet gller emellertid
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synncrligast fr den frra hlften deraf, ty fr

hndelserna uti sednare delen kan frfattaren

endast stlla deras berttares trovrdighet i bor-

gen, hvilken likvl var s stor, att vi icke ett

gonblick hesitera, att derfr cautionera, ssom
fr proprie-skuld. Vi ro till och med s fver-

tygade om sannolikheten af de deruti frekom-

mande fventyren med kaparen och fregatterna,

att, om de icke verkligen hafva passerat, s kun-

na de tminstone hafva gjort det, eller rttare

de kunde, under samma frhllanden, icke gerna

hafva utfallit p annat stt. Svida man ter skul-

le tycka, att dessa berttelser kanske hafva en

didaktisk anstrykning, ller till och med mjli-

gen misstnka, att derunder ligger en allusion p
allmnna frhllanden med ett ord icke

vilja

anse dem fr blotta berttelser ,
utan snarare som

ett slags satsapienti i denna vg s kunna vi

icke hjelpa det, och de f, i sdant fall, st der

ssom en del af frfattarens nautiska trosbeknnelse.

Fr dem, som icke gerna lsa register fver

innehllet af en bok ty sdana lsare fin-

nas, och deribland r frfattaren en kunna

vi
ej

underlta nmna, att detta arbete icke helt

och hllet upptager flytande mnen, d uti frra

delen finnas tvenne berttelser om saker, vl ic-

ke p fasta landet, men nd p en ganska grund-
fast , eller den Engelska Westindiska kolonien

Jamaica. Dessa bda utkast ro likvl mindre att

anse ssom egentliga skildringar af lnder och

folk frn en resebeskrifvare, n en sjmans van-
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liga ofullstndiga berttelse om sina korta land-

gngar i frmmande hamnar; och torde, som

sdana, vara s mycket mindre malplaserade i

en beskrifning fver en sjresa, som de mjligen
kunde tjena till en rekreation efter den sjsjuka,

lsaren kanhnda erfarit under den stormiga da-

gen om bord.

Vi hafva nu ingenting mera att tillgga i

upplysnings-vg fr dem, som kunde vara hga-
de att taga en passage med oss fver hafvet; och

skulle ngon nska nrmare underrttelse om

egenskaperna af vr farkost, innan han vgarem-
barkera densamma, s f vi bedja honom vn-
da sig till de litterra assuradrerna , och se ef-

ter hvad nummer de gifva den p sin Lloyds
list. Ty, ehuru vi, lika alla andra skeppare, tycka,
att skutan kan segla lika skert, om den r fr-

skrad eller icke, s ro vi nd fr erfarna i

passagerares frande, fr att icke veta hvad vigt

dessa i allmnhet fsta p nmde omstndighet;
och f sledes, p samma gng vi begra assu-

rans, underkasta oss kompaniets agenters be-

sigtning, under frtrstan det den icke utfaller

svrare, n att teckning kan erhllas p billiga

vilkor. Vi hoppas detta s mycket hellre, som

kompaniet vanligtvis behagar fsta afseende p
om kaptenen r knd frut; och d vi redan

haft det njet gra en lycklig lngresa, under en

frmnligare assurans, n vi sjelfve kunde hop-

pats, och i alla fall bttre, n den nmde her-

rar plga teckna fr nybegynnare , s frmoda vi ,
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it I i detta alseeude icke- ngot hinder m mta.

Del Hr vl sant, att denna skuta r bde min-

di c n <le;i frra och
ej

sa beqvmt inredd fr

>;iL;<Taie, saml dessutom bestmd fr ett sv-

rare farvl len ; men dessa saker kunna vi icke hjel-

pa, och om vi
ej

kunna rkna p s stort sll-

skap, eller ti 11 bjuda en s agreabel passage, som

den frra, s hoppas vi tminstone gra resan

utan hafveri, och lyckligt landstta passagerarne

p destinations-orten. Mera kunna vi icke lofva:

och huru det nu ocks gr hrmed, s mste vi

nu skynda om bord, d vinden blser god, och,

medan vi ordat s lnge om dessa saker, fartyget

redan lyft ankar och gtt under segel, samt vn-
tar blott p oss, fr att fortstta sin segling.
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I.

EN DAG OM BORD.

Oolen hade redan uppsprungit ur Oceanen, och

ilade med tropisk hastighet upp p den molnfria

himmelen. Dess glnsande strlar halkade os-

kert fver de hga mrkhl vgorna, och msom

uppskimrade eller frsvunno mellan dem. Endast

p ett enda freml inom den vidstrckta horizon-

ten tilltos de stanna, p det ensamma skeppet,
hvars hvita utspnda segel, med blndande glans,

inom sina buktiga ytor koncentrerade de skinan-

de ljusstrlarna, under det de med begrlighet

tycktes uppsamla de mindre synliga, men mera

knbara, luftpartiklarna, hvilka med hvinande hf-

tighet fyllde deras svllande skten. Kommande
frn samma hll, som den uppgende solen, flg
den tjutande vinden fver det upprrda hafvet,

och med vildt sjelfsvld uppdref de hotande bl-

jorna, p samma gng den med mera tyglad kraft

mste framdrifva det mot sjn kmpande skep-

pet, hvilket, ehuru svrt och pkostande dess ar-

bete var, nd med sker gng, och, liksom un-

der stolt medvetande af dess fverlgsenhet, plj-
de sin raka vg genom de af raseri fradgande

vgorna.
Under en sdan vderlek hvilken, sjmn-

nen mindre omstndligt, men mera tekniskt skulle
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kalla refvad mrssegels-kultje med hg sj, seg-

lade en Engelsk Paket-brigg fr half vind emel-

lan Syd-Amerikanska kusten och n Jamaica.

Passad-vinden, Ii vilken i delta farvatten, oftast

vid dagjeniningstiden, antager styrkan af hvad

maniland skulle kalla storm, blste vl hrdt,

men nd med den jemna och lika fart, som

tillter sjmannen att fra mera segel, n han

under samma omstndigheter skulle vga p n-

got annat haf. Vl vore ocks tvenne ref intag-

na i mrsseglen, men de stora underseglen fr-

des ofrminskade, fvensom klyfvren och brigg-

seglet, hvilka tillhopa formerade en segelmassa,
nstan mera n tillrcklig fr ett annat fartyg,

n en brdskande paket, eller ett jagande krigs-

skepp. Fartygets rrelser voro ocks ganska hf-

tiga, och den starka lutningen t l frvandlades

idkeligen af de tvrs kommande sjarna i hrda

fverhalningar, hvilka ofta frsatte bde relingen
och flera dcksplankor i l under vatten. Lng-
skeppsrrelserna voro deremot mindre vldsam-

ma; och, ehuru det ibland hnde, att en och

annan sj, under det den spolade in fver bac-

ken, upplyfte for-skeppet, och derefter akter-

skeppet p ett sdant stt, att fartyget derunder

liknade en vippgunga, s hade den ingen men-

ligare verkan, och afbro t i alla fall icke den van-

liga, och nstan otroliga, ordningen, som rder
inom relingarna p ett vl bemannadt skepp.

Slunda sg man icke allenast alla de mnga
lsa effekter, hvilka pryda ett skeppsdck, s-
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som btar, ankaren, kanoner, rundhult, med

mera, i den strngaste symetri anordnade, och

s frskrade p sin plats, att de, oaktadt farty-

gets hftiga rrelse, ej
det ringaste frndrade sitt

lge, liksom vore de fastvuxne dervid utan

alla de orkneliga trossar, ndar och tgstumpar,
hvilka finnas om hord p ett sdant skepp, lgo
eller hngde i en s redig ordning, samt voro

med sdan noggranhet, och fven smak, upp-

skjutne p sina srskilta platser, att man skulle

kunna trott, det ngon lskare af ornamenter

roat sig med att p detta stt pryda dcket och

nagelbnkarna. I fullkomlig harmoni med denna

beundransvrda ordning i fartygets inventarier,

stod ocks den kanske mindre frmodade konte-

nansen hos dess besttning; och, ehuru det

verkligen blste s hrdt, och skeppets rrelser

voro s vldsamma, att mngen landman, som

p afstnd hade sett dem, eller, kanske nnu

snarare, om han personligen fljt dem, skulle

trott, att de stackars sjmnnen voro i en nd-
stlld belgenhet och hade troligen ingen annan

tanke, n den att berga sig, samt intet annat att

gra, n det att hlla sig fast p sin oroliga far-

kost, s var ingen ting mindre n detta fallet.

Tvertom tycktes de just
vara lifvade af den till-

fredsstllelse, en god vind ovilkorligen medfr
inom ett skepps relingar, och med frnjelse njuta

af den ledighet frn arbete, som en ngorlunda
hrd kultje gerna frunnar matroserna , sedan de

ftt sina segel afpassade efter vinden; och, till
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flje deraf, s&g man den vakthafvande delen af

besttningen spridd i grupper kring dcket, efter

livar och ens smak, med iakttagande likvist af

livad den strnga disciplinen inom ett dylikt skepp

hj
uder.

P detta stt syntes ocks lngst frut i

lovart btsmannen jemte ngra matroser spatsera

fram och tillbaka emellan frstfven och en af

kanonerna p gngbordet, akter om h vilken re-

spekten fr det hgre beflet icke tillt dem ut-

strcka sina steg. Fljande den ena efter den an-

dra, gingo de obehindradt och med en, fr an-

dra n sjmn obegriplig, skerhet lngs de gun-

gande dcksplankorna, hvilken endast en lngre

frtrolighet med det oroliga elementet r i stnd

att frskaffa. Det hnde visst, att en och annan

svrare fverhalning ibland tvingade dem, att

ska en
tredje stdpunkt fr den balanserande

kroppen, medelst ena handens stttning mot ko-

bryggan, betingen, eller ngot annat fast fre-

ml midskepps; eller ocks att ngon hgre sj,
under det den stnkte fver backen, kanske af-

brt tget fr ett gonblick, om den kastade

sin tunga vattenmassa fver ngon af dem, och

p samma gng kan hnda fr ett gonblick ryck-
te honom ur ledet; men dessa bda fall intrffade

sllan, och hade i alla fall ingen annan pfljd,
n ena sidan en liten ed, och den andra ett

hgljudt tlje. I l deremot hade ngra an-

dra kamrater samlat sig omkring kabyssen, der

de voro inbegripne i en munter ordstrid med
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kocksmaten, hvilken just hll p att plocka en

fogel, livars fjder genom det svepdrag, som hr
frorsakades af focken och l-relingen, hvirflade

upp i luften, och flg de kringstende iansigtet,

till
ej ringa frnjelse fr bde den plockande

och de gapande. Deras infall voro nd icke

mustigare, eller deras skrattsalfvor starkare, n d

ngon hftig fverhalning frde antingen hela sll-

skapet eller ocks en del af dem ner till bastin-

geringen i l utfr det af vattnet slippriga dc-
ket. P halfdcket i lovart, eller den rvmli-

ga delen af skeppsdcket, som r frbehllen be-

flet om bord, promenerade nu kaptenen sjelf
i

sllskap med en af passagerarne, hvilken sednare

s vl fr den skerhet, hvarmed han trampade
dcket, som fven den nautiska konversation, i

hvilken de nu voro inbegripne , tycktes frrda en

nrmare bekantskap med detta yrke, eller att

han icke alltid farit p sjn i samma passiva egen-

skap som nu. Deras jemna slag, fram och till-

baka mellan gngbordet och kajutgngen, strdes

nd ibland, antingen af fartygets egna rrelser,

eller ocks d kaptenen tog ngra steg lngre
akter-ut n vanligt, fr att kasta en kontrolleran-

de blick i kompassldan. Ett dylikt frgande

gonkast tfljdes ngon gng af ett annat fre-

brende t den vid rodret stende matrosen, hvars

hela stllning , rrelse och fysionomi vittnade om
den odelade uppmrksamhet och oafltliga an-

strngning, som fordras hos den, hvilken un-

der sdan vind och sjgng mste tvinga skep-
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pel att plja fran rak genom sjn. Stende med
vidt skilda ben i och ena Foten stttad mot drill-

stndaren, fr att trygga sig fr fverhalningar,

voro bda dess utstrckta armar och hnder be-

stndigt sysselsatta med spakarne i
drillhjulet',

under del gonen antingen stodo snkta i kompas-
sen, eller ock spnda fr-ut, bde fr att kun-

na hlla skeppet p samma vderstreck, och pas-

sa p gonblicket, d det brjade det ringaste

afvika derifrn , for att genast kunna mota det.

Lngst akter-ut stod styrmannen, hvilken, sedan

han p sin tillfrgan hos kaptenen, om klockan

snart var tta, fatt ett jakande svar, gjorde sig fr-

dig att kasta loggen. fverlcmnande derfre logg-

rullen t en, och sekundglaset t en annan ma-

tros, sprang han sjelf upp p flaggkistan och, st-

tande sig p hackhrdet, eller yttersta kanten af

skeppet, lagade sjelfva loggspnen i ordning att

utkastas. Sedan detta var gjordt,
och han ge-

nom en blick p sina medhjelpare ofvertygat sig

att allting var klart, utkastade han spnen jem-
te ngra bukter af linan akter-ut i sjn, ltande

den friga ledigt utlpa genom hnderna. Emel-

lertid hll den ene matrosen rullen med utstrck-

ta armar lngt framfr sig, och den andra sitt

lilla timglas, med tomma hlften uppt, i upp-
och nedvnd hand, frdig att p styrmannens

utrop hastigt vnda det. Lnge drog det ocks

icke ut, frrn den surrande rullen var i full

fart, och just som den rda lappen af linan flg
frbi styrmannens fingrar, hrdes hans "Tum\ y
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och i samma gonblick vnde matrosen glaset

mecl ett ekolikt utrop. Den korta, ej
mer n

femton sekunder lnga, scen som nu fljde, var

verkligen besynnerlig nog, och den tystnad, som

derunder hrskade mellan de trenne agerande per-

sonerna, vittnade om ndvndigheten af nog-

granhet och den yttersta uppmrksamhet vid den-

na vigtiga frrttning. Under det styrmannen med
korta och hastiga tag drog frn rullen s myc-
ket af linan, som fartygets starka fart krfde, stod

den nrmaste matrosen och grinade mot rullen,

som under sin hastiga omsurrning stnkte vatt-

net frn den vta linan i ansigtet p honom. Den

andre kamraten deremot, som hll timglaset, stod

bakom och, betraktande detsamma med sdana

gon, som skulle han vilja rkna de nedrinnande

sandkornen, tycktes alla dess sinnen vara kon-

centrerade i synorganerne. Ocks hade icke det

sista kornet hunnit botten, frrn han med stark

och hastig ton ropade sitt "stop!" och i samma

gonblick hejdades den utlpande linan af styr-

mannen, hvilken, med bda hnder fattande i

densamma, gjorde en hastig dragning, fr att ut-

rycka pinnarne i den lngt akter-ut stende logg-

spnen. Derefter underskte han egenskapen af

den knuten p linan, hvilken just stannat i dess

hand, och, sedan han lemnat linan t matrosen,

nedhoppade han frn flaggkistan, och med en

tillfredstlld min och handen p hatten rappor-
terade kaptenen, att han gjorde jemnt tta mil.
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Emellertid hade klockan hunnit tta pfr-
fniddagen , och, underrttad derom af kaptenen,

utropade styrmannen: "tta g/as!" hvilket frn

backen frst som ett eko hesvarades, och sedan

genom skeppsklockan, medelst fyra hastiga par-

klmtningar, upprepades. Straxt derefter satte

btsmannen sin h visselpipa fr munnen, och se-

dan dess frgande blick akter-ut med en beja-

kande nick blifvit besvarad, brjade han ur det

lilla instrumentet framhvissla frst tvenne lngt
uthllna toner, derefter ngra glla sttningar,
och slutligenen lng genomtrngande drill, hvil-

ken utgjorde finalen till den signal, hvarmed be-

sttningen kallades till frukost, och som, oaktadt

den starka blsten, hrdes tydligt fver hela skep-

pet. Straxt derefter frsvann den strre delen

af matroserna frn dcket; och, med undantag af

rormannen samt ngra f vid mrsefallen och un-

dersegels-skoten, voro de snart under dck, fr
att der intaga sin mltid.

Den frlust p folk, dcket hrigenom gjor-

de , brjade emellertid till en del ersttas af pas-

sagerarne, ibland hvilka en och annan, sedan

han ndtligen hunnit balansera sig uppfr kajut-

gngen, nu med hpna blickar betraktade det fr
honom svindlande spektaklet af den upprrda sjn
och det oroliga skeppet. Ej vgande lemna den

plats, han en gng lyckligt uppntt, stod hnder
med jemt s mycken stadga, som hnder och ft-

ter i trogen frening kunna gifva en upprtt men-

niskokropp, hvilken r plaserad p en s osker
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grund, som ett gungande skeppsdck. Lnge hade

han nd icke bibehllit sin ndtvungna post

troligen filosoferande fver det onaturliga af

en sjresa,
och drskapen hos den, som utom i

hgsta ndfall fretager en sdan frrn den,

med hvarje vg mer och mer tilltagande, blek-

heten p dess ansigte brjade annonsera en kris

i dess sjsjuka, hvilken slutligen icke lnge kunde

dljas, d han med spnda kinder p vinst och

frlust retirerade ner till l-reling, fr att der

mindre bemrkt lta den f sitt utbrott, till
ej

ringa frnjelse fr de derstdes varande ma-

troserna. En annan ter, som antingen var

mera van vid sjresor, eller hvars mage bttre

passade fr sdana, och som derfre kanske trod-

de sig ngot fr mycket hemmastadd om bord,

frskte att fretaga en promenad emellan kajut-

gngen och gngbordet. Denna lyckades vl till

en brjan deri, s lnge fartygets rrelser antin-

gen vore mindre, eller ock de hftigare bland

dem intrffade p samma gng, som han befann

sig s nra ngot fast freml, tjenligt
till hand-

fste, att han kunde repliera derp; men slutli-

gen gick det annorlunda, och p samma gng en

hastigt kommande
sj

stnkte fver relingen, och

fartyget med detsamma gjorde en hftig hurt,

befann sig vr promenerande passagerare midt p

halfdcket, och gonblicket derefter satt han ett

par famnar lngre ner i l; troligen lika frun-

drad fver den hastiga frndringen frn stende
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till sittande, som lifligt knnande skillnaden i

mjukhet emellan en stol och ett skeppsdck.
Emellertid brjade stevarten nedbra maten

till frukosten i kajuten; och det var verkligen

frvnande att se, med hvilken skicklighet detta?

under sdan sjgng svra, vrf utfrdes. Om
man ofta beundrar frdigheten hos en taffeltc-

kare eller kypare, hvilken med en mngd fulla

tallrickar och glas springer fver ett salsgolf utan

att spilla ngot, huru mycket mera skl skulle

man icke ha att frundra sig fver en dylik up-

passere om bord p ett skepp under svr sj, d

han, med begge hnderna fulla af fat och tall-

rickar, msom hoppar till, stannar och stder sig

med knn och armbgar, eller ock springer fram,

allt efter fartygets olika rrelser, utan att stjelpa

kull, eller spilla ut ngot under dessa balanse-

ringar, och nnu mindre sl snder ett enda af

sina skra krl. Sedan han lyckligt hunnit f

allt i ordning och rapporterat kaptenen, att fru-

kosten var frdig, tillsade han, p dennes befall-

ning, fven de p dck varande passagerare, bland

hvilka de, som
ej

redan frlorat matlusten, ock-

s genast fljde kaptenen ner i kajuten, hvarest

nu fr en ovand passagerare framstllde sig en

anblick, hvilken vl varit den sista han skulle

kunnat tnka sig om bord p ett fartyg under s

svra rrelser. I stllet fr det han troligen och

billigtvis frestllt sig f den nedburna maten

stlld, hvad man kallar huller om buller, i n-

gon
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gon vr eller kanske sng i l af kajuten, eller

p sin hjd oordentligt hopad emellan omlinda-

de dukar och servietter p ett bord, stttad emot

ngot skott eller dylikt fr slingring, och der

man i alla fall skerligen ej
kunde nyttja annan

knif och gaffel, n dem naturen gifvit s

presenterar sig i stllet ett lngt matbord i mid-

ten af rummet, symetriskt fverhljdt med fat,

tallrickar, flaskor, glas, surtouter, couverter, m. m.

med ett ord framstllande en nstan smickrad

copia af, livad man i allmnhet kallar, ett vl
serveradt bord i land. Hvad, som gr en dylik

uppdukning hr mjlig, r, att
ej

allenast sjelfva

bordet r fast i golfvet ^ utan fven frsed t med

upphjda ribbor eller slingerbrden, s vl i kan-

terna som midt p detsamma, inom hvilka, se-

dan duken r lagd ofver dem, hela servisen str

nstan lika skert stttad, som p ett bord i en

vanlig matsal. Utmed sidorna af detta matbord

finnas p lika stt frskrade soffor, och fram-

fr ena ndan deraf str en stor lndstol, i hvil-

ken Kaptenen, som alltid presiderar vid mlti-

derna, intager sin plats.

Ehuru man p detta stt frekommit de

strre lgenheter, skeppets rrelser annars skul-

la frorsaka mltiderna om bord, s r det nd

icke utan, att man ofta der vid fr vidknnas

mindre inconvenancer, hvilka i alla fall mste
vara oskiljaktiga frn ett, i sig sjelf

s inconve-

nient fretag, som ett stort bords servering i ett

3
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gungande skepp; i synnerhet da gsterna dervid

icke alla ro sjmn, utan mer oeli mindre sj-

vanda passagerare.
Slunda ser man

ej
sllan

vid ngon starkare lverhalning, ej
allenast knif-

var och galliar flyga som pilar fver bordet,

ulan lven om icke hela tallrickar och glas, t-

minstone deras innehall, fara frn den ena sidan

till den andra; och r det verkligen lyckligt att

sdana sm olyckshndelser, h vilka oftast lemna

omissknliga spr efter sig p duken, icke ro t-

fljda af ngon vrdinnas nnu omissknligare

miner, h vilka endast tjena till att lgga rgan

p en stackars olycklig gsts pinsamma belgen-

het, utan hr tvertom upptagas med den muntra

ltthet, h varmed alla dylika sm maladresser

de ovandas sida alltid upptagas af de andra, el-

ler med ett ofrargeligt tloje
frn kamraterna,

och frn Kaptenen en befallning till Hofmstaren,
att genom ny bjudning eller isknkning gra den

olycklige skadesls. Om ngonsin ett dylikt

fversky lande af begngna oskickligheter, i kon-

sten att vl manvrera sin couvert, behfdes vid

ngot bord, s var det visserligen vid detta, ty

dess rrelser voro verkligen s hftiga, att all

anstrngning, lven de dervid mera vandas sida,

oftast var ndvndig, fr att, med bibehllan-

det af sin reputation i detta afseende, med he-

der kunna ta sig mtt; och
sjelfva Kaptenen

hll p att frlora den vid en ovanligt stark f-

verhalning, ehuru man till hans frdel ej
fr

underlta att anmrka, det han vid samma till-
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flle
ej

var sysselsatt fr egen rkning, utan fr

sina gsters. Han hade nemligen fr sig ett fat

med en stor fogel, hvilken han
just hll p att

tranchera, d ofrmodadt en hastig ryckning af

fartyget vnde hans uppmrksamhet t en nr-

sittande passagerare, och i samma gonblick flg
den stekta fogeln med gaffeln i ryggen, frn fatet

fver bordet, directe ner i en af gsternas knn,
ehuru den redan mistat begge benen och ena

vingen. Ngot surprenerad af denna i sig sjelf

besynnerliga flygt, befallte Kaptenen Stevarten

att nedkalla vakthafvande Styrmannen, hvilken

nedkommen, fick befallning att genast lla giga

upp storseglet, hala ner klyfvaren och stta till

frstngstagsegel. Han hade ocks icke vl kom-

mit uppfr kajuttrappan igen, och Kaptenen ter

ftt sin bortflugna fogel p fatet* med en sm-
leende frskran, att vi snart skulle f skutan

makligare och fogeln spakare frrn Bts-

mannens pipa lt hra sina glla toner, och kort

derefter hrdes bullret af ndars losskastning och

halning. I och med detsamma knde man tyd-

ligen huru fartyget, liksom lttadt frn ngon
tyngd, brjade g ledigare; och, om just

icke

lutningen t l blef betydligen minskad, mrkte

man nd, att fverhalningarna blefvo mindre,

och rrelserna i allmnhet
ej

s hftiga som fr-

ut. Mltiden slutades sledes kanske ngot mera

regelmssigt, n den brjat, och inga vidare oor-

dentligheter frmrktes, n att en och annan

passagerare, som skert p en gng ofrmodadt
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knde sig brmtt, skyndade blek och tigan-

de iVn bordet oeli kajuten upp p dcket och

troligen till relingen, fr att i dervarande sval-

kande drag uppfriska sig efter kajutens qvalmi-

ga hetta, och kanske med detsamma frekomma

S3 mptonierna af en hotande indigestion.

Ehuru tiden vl nnu icke var inne, att ta-

ga den i dessa klimat brukliga "Siestan', s fr-

svann nd, kort eller frukosten, den strre de-

len af passagcrarne i sina sm hyttor p sidor-

na af kajuten, fr att, som man sger, taga sig

en lur; ty, med undantag kanske af en dlig

predikan p en het sommardag, finns det vl

ingenting mera sfvande n kajuten i ett gun-

gande skepp, i synnerhet emellan vndkretsarna.

Den bestndiga vaggningen, det dermed fljande

enformiga bullret af sprakande och gnisslande i

skeppsskrofvets mnga delar, den varma tryc-

kande luften, alla synliga fremls idkeliga upp-
och nedsvfvande, allt, med ett ord, verkar mat-

tande p sinnena och manar dem till slummer;
och det behfs verkligen vana eller en ganska
intressant sysselsttning, fr att vid sdana till-

fllen
ej

snart falla i en djup smn. Endast

trenue af kajutens ledamter trottsade den un-

der dck rdande allmnna smnsjukan: den ene,

blddrande i en bundt Engelska A visor, h vilka,

ehuru fver en mnad gamla, ndd voro de ny-
aste p denna latituden; de begge andra dere-

mot ifrigt sysselsatte med ett parti Schack vid

ett brde, som, fr att kunna nyttjas om bord,
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var frsedt med hl i midten af rutorna, i hvil-

ka jemt passade sm tappar i foten p pjecerna.

Den frstnmde hade nd icke hunnit genom-

gna mnga spalter af den, i alla fall
ej

s ltt

genomgnade, "Times" frr n fra delen af dess

kropp brjade smningom flja fartygets rrelser

och hufvudet luta mer och mer ofver det p
bordet liggande bladet, till dess slutligen en f-

verhalning p en gng lade det derp, liksom p
en hufvudkudde; och nu frblef vr man i sam-

ma stllning, jemt aecompagnerande fartygets

stndiga brakningar med sina hgljudda snark-

ningar. Schack-spelarne deremot fortsatte sin

strid tappert nog, till dess spelet, p samma

gng det brjade mera utveckla sig, fven br^

jade fordra djupare funderingar; och nu blefvo

dragen allt lngsammare, till dess ndtligen den

ene, som redan bemktigat sig offensiven, utro-

pade sitt "Check!" Den andre, hvars frsigtiga

flyttningar redan ngon tid brjat beledsagas af

lnga jspningar, spratt dervid till som frn en

slummer, och, finnande sitt spel nu fordra en

strre anstrngning, besvarade han motspelarens

hotande utrop med ett "Stewart! Bring us a

grog! By God! TVe want something tokeepup
our spiras" Denna frstrkning oaktadt, var

snart hans kung i den belgenhet, att ingenting

kunde hjelpa honom; och d den segrande, efter

sitt "Chekmate!" tillbd honom revanche, sva-

rade han , under det han reste sig upp frn bor-

det: On shore ifjou please , Sir! but not
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Iwrc ," Uvarefter den andre smleende fljde ho-

nom uj)j) p dcliet

Hruppe var del ocks el i mindre sfvandc

klimat, och den iiiiiiu fortfarande starka vinden

blste p samma gng smnen Mil gonen som
den mildrade den annars odrgliga hettan, d

solen nu redan hunnit zcnilh, och kastade sina

gldande strlar nstan lodrtt ner p dcket.

Det var ocks roligt att se, huru, fr h varje r-
relse af fartyget, skuggan af seglen och tacklingen
ilade i besynnerliga figurer fver det hvita dc-
ket, liksom tflande med de mnga fantastiska

kroklinier, vattnet frn l heskref p de torra

dcksplankorna vid ngon hftigare slingring,

och hvilkas mrka spr snart af den brnnande
solen frvandlades till en tunn, ljus salthinna,

den vanliga dieden af sjvattnet och middags-
solen emellan tropikerna. Med undantag af

de nyligen uppkomne passagerarne var halfdc-

ket fr nrvarande tomt p folk, ty bda Styr-

mnnen stodo redan akter ut p flaggkistan med
sina octanter, fr att taga solens hjd, d den

passerade meridianen, och Kaptenen hade satt

sig akterut p bastingeringen i lowart, med sin

sextant under armen, nu och d frande den

upp till gat fr att controllera de frstnmdes

observationer. Slutligen brjades deras gemen-
samma uppmrksamhet spnnas hgre, och se-

dan instrumenterna en tid oafltligfc legat frda

till gat, logos de nstan p en gng derifrn,

med en msesidig blick p hvarandra, p en
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gng flygande och bekrftande gonblicket, d

solen upphrt att stiga, men nnu icke brjat
snka sig, eller d den stod p sin hgsta punkt
i skeppets meridian. Utom rtta ndamlet med
denna observation, latitudens finnande, bestm-

des fven dei igenom rtta tiden om bord; och

under det instrumenternas gradtal jemfrdes med

hvarandra, frkunnade de vanliga parklmtnin-

garna frn backen att klockan var tolf p dagen.

Sedan fartygets stlle, ej
allenast till latitud,

utan fven till longitud, genom jemfrelse med
kronometern om bord , slunda p det nogaste

blifvit bestmdt en sak, lika vigtig fr sj-
mannen som hedrande fr tidens uppfinningar
och med detsamma distancen frn Jamaica, fann

Kaptenen ndvndigt att oka skeppets fart, fr
att innan solnedgngen kunna f sigte af nmde

, eller rttare en pejling af de hga berg, som
under namn af "Blue Mountains* uppresa sig

p dess stra nda. Till den ndan uppkal-
lades medelst hgbtsmannens h vissel pipa hela

besttningen, eller, som man om bord kallar det,

"blstes alle man p dck" ; fr att stta till

mera segel. Kort derefter voro ocks alla ma-

troserna uppe p sina bestmda platser fr den-

na manver, och en del af dem stodo redan vid

vantstegarne i lowart, frdiga att p nsta signal

ntra upp i tacklingen. S fort ocks pipan ljd
nsta gng, voro de uppe i veflingarne, och med
en skyndsamhet och vighet, som bst kan lik-

nas vid jagade ekorrars uppfr grenarne af ett
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brd, ilade de nu efter bvarandra, uppfr van-

ten , fvef morsame, och slutligen ut p rrna,

oakladt fartygets rrelser, h vilka uppe i tacklin-

gen naturligtvis voro af en ojemfrligt hftigare

natur, n nere p dck. Utkomne p nockarne,

eller yttersta ndarna af mrsrrna, svfvade de

ocks p ett sdant stt fram och tillbaka i luf-

ten, och deras i tgen hngande gestalter beskref-

vo sdana hiskcliga kroklinier p den fver dem
varande himmelen, att en dervid ovand sk-
dare svrligen skulle kunna sett det utan fr-

undran, huru de kunde, icke allenast hlla

sig fast under denna luftiga frd, utan fven

denmder frrtta sitt arbete med seglens lossgr-

ning. Delta gick nd ganska fort fr sig, och

sedan andra refvet i mrsseglen var utstucket,

nedntrade folket lika s hastigt, om icke forta-

re n det uppkommit, fr att hjelpa kamraterna

p dck, hvilka redan brjat hissa marsfallen.

Sedan ofvannmde segel slunda blifvit betydligt

frstorade, tillsattes fven det nnu uppgigade

storseglet, jemte klyfvaren, och d fartygets kosa,

sedan observationen, blifvit ndrad ngot mera

efter vindens, s ilade det nu stad med den

betydande farten af tio engelska mil i timmen.

Som fartygets fverhalningar t l nu ge-
nom den frndrade kursen blifvit betydligt min-

skade, fvensom dess rrelse i allmnhet makli-

gare, s serverades ocks middagen med mera
ltthet n frukosten; och denna mltids intagan-
de strdes icke af ngra dylika missden, som



OCH NORRA AMERIKA. 4 1

vid den frra, i sdan mngd, gt rum. Hrtill

bidrog vl ocks ngot att gsterna kanske blif-

vit mera vana vid dessa gungande mltider,

men troligen nd mera, att en och annan af

passagerarne
funnit rdligare, att, med frklaran

det matlusten vikit fr smnlusten, bibehlla den

liggande stllningen i sin hytta, n utstta sig

fr olgenheterna af den sittande vid bordet.

Slunda gick det ganska ordentligt och
trefligt

till; och om just
icke skoldpaddsoppan , rost-

biffen, och plumpudingen blefvo fullt ut s pe-

dantiskt och regelmssigt serverade, som det i

allmnhet sker vid ett Engelskt bord, eller fr-

trda med samma spleenfulla tystnad, som mel-

lan trdskranken af en Engelsk Eatingbox j s

vann kanske sllskapet mera n frlorade derp,
i synnerhet som nmde anrttningar, fr frigt,

vore fullkomligt "genuina J' fvensom portern,

portvinet och maderan. Under den, af friska

tropikfrukter bestende, deserten, hvilken
ej

skul-

le vanprydt en Vestindisk plantage-gares yppiga

bord, dracks ocks ganska muntert om; och tro-

ligen hade de mer och mindre sinrika toasterna

ej
slutats s snart, om icke detta, oftast ngot

fr lngt utstrckta , efterspel af en Engelsk mid-

dag blifvit stordt af en rapport frn dck, att

en stor seglare syntes rtt frut; hvilket snart

frorsakade bordets upplsning, d gsterna nu

efter hand lemnade det, fr att njuta den alltid

skna anblicken af tvenne hvarandra mtande

skepp under fulla segel i sjn.
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Uppkom nicn p dck, sag man vl nnu

icke annal, n elt af eftermiddags-solen starkt

upplyst segel p tcmligt afstnd fr ut och

ngot i l, fast man redan med kikaren upp-

tckt, att det var ett svrt Fregatt-tackladt skepp,

som, liggande bidevind fr bagbords-halsar, styr-

de rakt emot oss. Lnge drog det nd icke ut,

frr n man s-d, p vissa fr sjmn omissknne-

liga drag i tacklingen , att det var ett krigsskepp,

och ngot derefter gissades redan, att det var en

Engelsk fregatt; hvilket ocks snart bekrftades

d, p samma gng ett kanonskott lossades emot

oss, Engelsk rlogsflagg och vimpel uppflgo p
sina behriga stllen. Genast hissades ocks vr

flagg, och kursen frndrades s, att vi skulle

komma att helt nra passera det mtande skep-

pet, hvilket, liggande bi i l om oss, icke kun-

de med sin manver s mycket bidraga dertill.

Snart voro vi ocks s nra, att man med obe-

vpnade gon kunde tydligen urskilja alla delar-

ne af det antgande skeppet: och nnu ngra

gonblick till, och man hade framfr sig det

majesttliga skdespelet af ett nrseglande krigs-

skepp.

Med undantag kanske af ett stort natur-fe-

nomen, r det visserligen ingenting s inpone-

rande som skdandet af ett stort rlogsskepp, un-

der full manver, i ppna sjn. Ett sdant far-

tyg r, i och fr sig sjelf,
ett s beundransvrdt

ting, och ett s mrkvrdigt freml fr en men-

niskas blickar, att, om de* ocks ligger stilla i



OCH NORRA AMERIKA. 4^

hamn utan segel, Lr det ovilkorligen uppvcka
frundran hos den vid sdana spectakel ovande

skdaren. Men huru ojemfrligt strre r icke

den effect, anblicken af detsamma frambringar,

d det r under segel, i synnerhet under en frisk

vind med hg sj. I sdant fall, r en dylik

flytande byggnad fver all jemfrelse med alla

andra af menniskor uppfrda, och liks den kns-

la, med hvilken man msesidigt skdar dem.

Om man hnryckes vid betraktandet af ett hgt
och majesttiskt tempel, eller ett stort och sknt

slott, och andra dylika storverk, hvaruti det ko-

lossala af sjelfva byggnaden, frenad med den

arkitektoniska sknheten, aftvingar skdaren en

rttvis beundran huru mycket mera skall man
icke gra det vid skdandet af en byggnad, som,

utom det den i storhet och sknhet tflar med
de frstnmda, fven fr tillfllet ger de ovan-

liga egenskaperna af lif och rrelse, och, gun-

gande fram p det upprrda hafvet, mera liknar

ett lefvande ofantligt och majesttiskt sjdjur,
n ett ddt, af menniskor sammanfogadt, ting.

I detta afseende r onekligen ett stort skepp den

strsta kraftyttring af menskliga frmgan, och

betraktandet af detsamma, under det det upp-

fyller sin dla bestmmelse, kmpande mot vinden

och sjn, r lika skert, p samma gng bland

de mest reflexionsfulla, som bland de sknaste

skdespel, en menniska ngonsin kan f se.

Man frestlle sig ett sdant skepp, passe-

rande s nra, att fven mindre freml derp
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ro synliga. Under bestndiga gungningar banar

sig dess ofantliga skrof en skummande vg ge-

nom de hga motstrfviga vgorna, hvilka n

uppkasta sitt hvita skum fver den bildprydda

galionen, n ter studsa tillbaka mot den run-

dade bogen och lata se den grna, djupet skran-

de kopparbottnen: lngs efter den svartmlade

sidan lper ett bredt h vitt blte, frn hvilket den

lnga raden af batteri-kanonerna hotande utstic-

ka sina svarta mynningar, i skn harmonie med
den trotsande styrka, som karakteriserar hela

skeppskroppen: frn fra kanten af densamma

uppresa sig dessa trenne svindlande torn, frn

hvilkas ofversta spetsar man snarare tyckes bra
st i berorning med himmelen n med hafvet,

eller tminstone borde vara mera beroende af

skyarnas rrelse n vgornas: en fjerde dylik

spir utspringer frn den frmsta ndan, hvilken,

med sin lutande stllning och lngt fver vattnet

framskjutande spets, tyckes mnad att klyfva luften

och bana vgen fr de trenne efterkommande:

en obeskriflig mngd tg lpa i alla tnkbara

direktioner, s vl emellan dessa fyra sinsemel-

lan, som mellan dem och
sjelfva skrofvet; och

man vet icke hvilket man mest skall beundra,

antingen likheten eller ordningen i denna laby-

rinth, hvilken, ehuru frvillande och invecklad

den vid frsta pseende tyckes vara, nd vid

nrmare betraktande fverallt framter en pro-

portionerad och symetrisk anordning, hvilken

nda igenom bibehller sig, frn de grofva t-
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gen nere vid dcket, till de fina trdarne uppe

p topparna. En lika besynnerlig ordning rder

ibland de mnga rr och bommar, hvilka ro

plaserade kors och tvrs p masterna ; och ehu-

ru olika n de vinklar ro, som de gra sins

emellan och med dessa, s rder nd emellan

hvarje slag af dem en sdan parallelite' och lik-

formighet, att de lika mycket likna linier i en

geometrisk figur, som stnger och rr p ett seg-

lande skepp. Emellan dem ro slutligen dessa

ofantliga planer utspnda, hvilka med sin bln-

dande hvithet gra en skn kontrast, s vl emot

den bl himmelen, som det svarta skrofvet och

den mrka tacklingen; och, ej
olika vingarna p

fogeln, bde till verkan och utseende, frnmli-

gast bidraga till det lif och rrelse, som rder
hos det seglande skeppet, h vilket slutligen, lik-

som krnt af den, med lysande frger prlande

flaggen, i stolt majestt beherrskande framtgar
ofver den underkufvade oceanen.

Emellertid ilade de bda fartygen till hvar-

andras mte med en fart, och s nra hvaran-

dra," att det borde varit hiskeligt fr den der-

vid ovande. Fregatten, som lg fr bagbords

halsar, passerade med skert tio mils fart endast

ngra famnar frn vr l lring, s att man,
oaktadt den hftiga motblsten och sjgngen:,

tydligen kunde hra
ej

allenast prejningsropen till

oss, utan fven commando-orden om bord,
'

f-

vensom man skulle kunna igenknt besttningen

p densamma. D den, liggande bidevind, frde
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sina mrssegel enkelrefvade, jcmle undersegel,
kl vi vare och mesan, s klngde den ocks betyd-

ligt, och en del af den mrkgrna kopparbotten
var nstan bestndigt fver vattenytan, hvilken

genom de massor af skum, som idkeligen fram-

vltades af bogen, liknade en af sndrifvor be-

stende vag. Dess lofvai ts-reling var s upplyf-

tad, att man icke sg ngon del af dcket, eller

der varande efFecter, h vilket ocks gjorde, att

ganska f personer der om bord voro synbara.
Bland dessa voro Kaptenen och vakthafvande

Ljtnanten ltt igenknda; den frstnmde stod

lngst akter ut p flaggkistan i lowart, och hl-
lande kikaren i ena handen, stdde han sig

med den andra i bastingeringen; den andre der-

emot, uppstigen p en af carronaderna p half-

dcket, fattade med venstra handen i stor-bram-

bardunen, och med den hgra hll roparen, ge-

nom hvilken prejningsropen skllade emot oss.

Sedan desse blifvit frn oss behrigen besvarade,

vnde han sig fr ut, och kort derefter hrde
man frn hans glla stmma kommando-ordet:

"klart att vnda", hvilket genast upprepades af de

genomtrngande drillarna frn Hgbtsmannens
hrisselpipa. Snart derefter sg man ocks klyf-
varen brja leka fr vinden, och d fregatten,

hvilken redan var ett godt stycke frn oss, nu

lofvade till j mrktes samma vglika rrelser i de

friga seglen, till dess de ter fattades af den

p andra sidan kommande vinden. Nu brjade

p en gng alla rrna p de eftersta masterna
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att rra sig, och, likformigt fljande h varandra,

vndes de hastigt tillika med sina segel, s att

dessa snart, med ombyte af sidor, stodo p sam-

ma stt stllda, som de varit innan vndningen

brjade. nnu voro icke fockmastens segel om-

brassade, utan lgo backade mot mast och stng,

till dess skeppet hunnit falla tillrckligt, d fven

dessa vndes; och d kort derefter fven klyf-

verts skot anhaltes, s sg man nu den, genom
vinden vnda, fregatten med fyllda segel ligga

samma kurs som vi, eller bidevind fr styrbords

halsar.

Oaktadt vi under dess vndning erhllit ett

betydligt frsprng, s hann Fregatten nd p
oss bde genom dess bttre segling, och derige-

nom att vi nu minskat vr fart medelst underseg-
lens uppgigande, s att den snart lg ttt p si-

dan om oss i lowart. Det var kanhnda nu som

den presenterade sig bst; och i allmnhet visar

sig ett seglande skepp alltid sknast d det be-

traktas ifrn l. Fregattens hrda krngning gjor-

de att man nu, fver dess nedtryckta l-reling,

sg, icke allenast hela dcket med dess mnga
inventarier, utan fven den stora mngd folk,

som utgjorde dess besttning, och som med sina

olika rrelser satte om mjligt nnu mera lif i

det framtgande skeppet, h vilket med elastiskt

spnda segel, under jemna gungningar, banade sig

en skummande vg genom bljorna. Man kun-

de icke allenast se, utan fven hora, livad som

der om bord passerade, och s snart fregatten
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kommit lvars fr oss, hrdes ter <len commen-

derande oflicerns rst, och under hvisselpipans

glla toner sg man nu frst de undra hrnen
af de stora underseglen upplyftas frn dcket ,

och derefter brjade alla delarna deraf liksom af

osynliga hnder hopvecklas och sammanrynkas,
till dess slutligen hegge dessa ofantliga segelmas-

sor hngde i djupa festoner uppgigade under

rrna. Kort derefter hackades stormrsseglet, el-

ler vndes sa, att vinden fattade det p frmre

sidan, och sledes motade effecten af de andra

seglen: h vilket ocks gjorde, att fregatten genast

brjade minska farten och snart alldeles frlora-

de den, samt gde nu ingen annan rrelse n

den de hga vgorna frorsakade, hvilka lng-
samt frde den tvrs ner i l emot oss, som nu

fven gjort samma manver ngot akter om den.

P detta stt hade man nu det besynnerli-

ga skdespelet af tvenne skepp, hvilka, under en

stark blst med fulla segel i ppna sjn, lgo helt

stilla och s nra, att de beqvmt kunde samta-

la med hvarandra. Fr att nd lngre befor-

dra denna communication, och liksom rga mt-
tet af den profane skdarens beundran, sg
man snart tvenne matroser ntra ut i bten, som

hngde p fregattens l lring, hvarefter farkos-

ten med sitt manskap nedfirades i sjn; och se-

dan nnu ngot folk nedklttrat i den ltt fly-

tande giggen, satte den af frn fregatten, och,

flytande som ett ggskal p ryggen af de hga
vgor-
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vgorna, var den snart tillagd p sidan af brig-

gen i l: och gonblicket derefter stod dess be-

flhafvare, en ung Midshipman , med en mngd
bref till Europa, om bord hos oss. Emellertid

hade fregatten brassat fullt, och fll nu ner, s

att den, passerande fr om briggen, snart var i

l om oss, der den ter brassade back, fr att in-

vnta sin bt. Denne drjde ocks icke lnge,

ty s snart Kadetten
fullgjort

sitt uppdrag till

Kaptenen, skyndade han sig ner i sitt ltta far-

tyg; och med lnga kraftfulla rtag brjade nu

hans sex matroser framdrifva den lnga smala

giggen, hvilken, snart i full fart, studsade som en

flygfisk fver vgorna bort till fregatten, i l om
hvilken den

ej lngt derefter frsvann.

Under tiden fyllde briggen sina segel, och

sedan den tillsatt underseglen, samt fallit till sin

gamla kurs p Jamaica, passerade den snart ttt

i lowart om fregatten, hvilken
ej

frr ftt sin

bt upphissad under dfvertarna, n den fll

rund eller vnde undan vinden, och sedan den

ter lofvat upp till bidevind p andra bogen,
satte den fven till sina frra segel; s att heg-

ge fartygen, nu under full fart i motsatta direc-

tioner, skilde sig hastigt frn hvarandra, och

smningom frminskades s, att d den ned-

gende solen kastade sina sista purpurstrlar

p den aflgsna fregatten, syntes den blott som

en liten blekrd flck p den mrkbl hori-

zonten.



DO RESA MELLAN SDRA

Emellertid hade Kaptenen redan ngon tid

vntat att f se land eller de frr nmda Bl-

bergen p Jamaica, och i samma mn solen skyn-
dade ner till horizonten, steg fven hans otlig-

het, att f hra utkiken varsko detsamma. Dess

vntan blef nd icke uppfylld frr n vid sjelf-

va solnedgngen hvilket oftast hnder i dy-
lika fall och

just
som fra kanten af den eld-

rda skifvan snk ner i hafvet, hrdes frn fr-

toppen det frmodade utropet: "land rtt fr ut!"

Sedan lget deraf medelst compassen blifvit

nogare bestmdt, och distancen derifrn, efter

bergets knda hjd, blifvit calculerad, eller sedan

man ftt, med andra ord, en temligen sker

pejling deraf, gjordes de frndringar i manvern,
som annalkandet af land och natt fordrade. Till

den ndan intogs ter andra refvet i mrsseglen,

underseglen och briggseglet gigades, kursen fr-

ndrades och sattes p Port Royal, inloppet till

Kingston, s att vinden nu kom mera akter

ifrn, och gjorde p samma gng fartygets r-
relser makligare, som vistandet p dck be-

hagligare, ehuru den korta equinoctiska skym-

ningen snart uttrngdes af den hastigt pfallan-
de natten.

Men en sdan tropisk natt r ocks ingen-

ting mindre n obehaglig fr den sjfarande;
och tminstone br den, fr naturens sknhet

knslige, passageraren med nje utbyta dagens

upphettande ljus
fr dennes svalkande mrker,

som p s mnga stt frsknas af de orkneliga
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lysande kroppar, hvarmed himmel och haf ro

bestrdda. Det r kanske f scener i naturens

stora skdespel, som i decorativt hnseende kun-

na jemfras med en mrk, klar natt p ett stor-

mande haf emellan tropikerna; och om skda-

ren deraf sitter i den onekligen frnmsta logen,

det seglande skeppet, hvarifrn illusionen r star-

kast, skall han njuta ett af de sknaste spectakel,

en menniskas gon kunna njuta. Utom det him-

lahvalfvet hr r s starkt illuminerad t af sina

tindrande
stjernor, lysande konstellationer, och

mnlika planeter, h vilka alla i denna hga at-

mosfer strla p ett stt, som knappt kan anas

under en mrk vinternatt hos oss, visar sig f-

ven den upprrda sjn, med sina fosforiska sken,

i en frtjusande trollglans af briljanta frgbryt-

ningar, h vilka endast svagt kunna tergifvas af

de s mycket mindre salta hafven uppe i vra
nordiska latituder. Lika ofantliga massor af blankt

och matt arbetadt silfver, incrusteradt med ly-
sande guldpartiklar och strlande diamanter, bry-
ta sig de hga vgorna emot den svarta sjn,
och den framforsande bogen bestnkes idkeligen
af ett blandadt guld- och silfver-regn, h vilket en

lngre tid bibehllande sina sm lysande kulor,

rinner omkring p dcket, under det klvattnet

sin sida endast utgres af myriader dylika
brillantlika klot, som i afvexlande glans rulla

om hvarandra. Med ett ord , det hela r
ej

olikt en fee-resa i sagorna; och frtrollningen
minskas tminstone icke a det jemt gungande
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skeppet, hvars jttelika master oeh segel vidun-

derligt svfva fram oeh ter i det omgifvande

mrkret, under det topparna irra omkring i fan-

tastiska kroklinier p den hvitt skinande vinter-

gatan : vindens mystiska susande i tacklingen och

det dofva dnet frn den forssande hgen in-

stmma harmoniskt i nattens hgtidliga tystnad,
och hela seglingen vaggar den frtjuste resande

lngt bort i fantasiens behagliga drmmar.
Men allting har sin bestmda tid och rum, och

ingenstdes mera s, n p sjelfva ordningens

emporium, ett seglande skepp, der ingen tilltes

hvarken drmma eller sofva p dck, och, lik-

som fr att pminna derom, afbrts pltsligen
den stilla tystnaden om bord af en drill frn
h visselpipan, som gllt rullade emellan fartygets

relingar, och p samma gng vckte passageraren
frn sina djupa reverier, som den uppkallade
den vakthafvande hlften af besttningen p dck
till frsta nattvakten, d klockan nu var tta p

aftonen, och med detsamma dagen om bord

slutad.
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II.

DEBARQUERING I WESTINDIEN.

Det blef kanske svrt att sga, fr hvilken

resande ankomsten till ngon af de Engelska
Westindiska arna, och i synnerhet till den i

de flesta hnseenden intressantaste af dem, Ja-

maika, vore angenmast: antingen fr den frn

Europa kommande, eller den frn sdra, fr det-

ta Spanska, Amerika anlnde. Om den frre

ovilkorligt mste intagas af den stora olikhet,

klimatet frambringar hos naturen och dess alster

i bda verldsdelarne, skall den sednare lika otvif-

velaktigt ofverraskas af den
ej

mindre olikhet

som menniskor och deras kraftyttring mkta stad-

komma p tvenne lnders fven yttre utseende.

Redan vid frsta annalkandet till kusten af Ja-

maika, skall den frn Colombianska stranden

kommande vara i tillflle att anstlla jemfrel-

ser, h vilkas resultater ingifva aningar om en

helt olika befolkning i begge dessa lnder, ehu-

ru de fr frigt, ssom liggande i samma zon,

hafva de strre karakteristiska grunddragen tem-

ligen lika. Slunda ro vl de hga, lngsluttan-

de bergen nda upp till topparna betckta med
en tt skogsmatta, de s vl branta som lga
strnderna prunkande med en stark, nda ned

till hafvet gende grnska, och boningarna skyd-
dade af skuggande cedrar och veftande palmer,
s vl hr som p andra sidan Caraibiska sjn.
Men med dessa tropiklandens identiska contour-
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drag r ocks likheten slut; och i stllet lur de

ogciiomli iuigliga skogarna p Syd-Amerikanska
kusten ined deras enformiga grnska, hvilka s

ytterst sllan upplifvas af ngon liten enslig koja

med dess trnga Uppodling, ser man hr fver

allt strre boningar, vidlyftiga plantager och od-

lade flt, h vilka, i stndigt afvcxlande grnska, s

nra rcka h varandra handen, att de nstan ut-

trngt de vilda skogarna till bergstopparna, och

synas endast lemnat sa mycket qvar af dem i

dalarna och sluttningarna , som behfts fr skug-

ga, grns-omgifningar och aller. Sedan man kom-

mit kusten nnu nrmare, upptckes fven be-

tydlig olikhet i husens yttre utseende, och ehu-

ru de gula bamburrs-vggarna och gr palmta-
ken vl fven finnas hr, s ro de nd icke

mera sine-qua-non-bestndsdelar af innevnarnes

boningar, utan hr ser man lika ofta mlade
tr- och stenhus, betckta med rda eller svarta

tak, ligga blandade med dem, och tillhopa om-

gifna af den yppigt grnskande vegetationen, for-

mera de mest leende landstllen man kan tnka

sig. Kommer man ter lngre fram i sigte af

Port Royal, s blir ta (lan p samma gng rika-

re, som olik den af det lemnade Boca-Chica. I

stllet fr det sistnmde inloppets lga, hvita bat-

terier, som i dd overksamhet endast innesluta

ett trngt och tomt farvatten, nstan aldrig upp-
lifvadt af ngot fartyg, inkommer man hr till

en stor och rymlig hamn, hvars ena sida utgo-

res af en stadslik mngd byggnader, h varibland
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de lnga prktiga kasernerna och magasinerna ut-

mrka sig.
Utom frn ett hr stndigt liggande

linieskepp, ser man fven Engelska rlogsflaggen

blsa frn fregatter och mindre rlogs-fartyg, till-

hrande Jamaika-stationen, och en mngd kp-
mansskepp och btar, bde seglande och roende,

skynda frbi hvarandra p farvattnet hremellan

och staden Kingston, som lngre in med sina

murstensbyggnader och sin skog af flaggprydda

master frmnligt presenterar sig som en liflig

Engelsk handelsstad: och vore klimatet mindre

hett, luften mera tung och fuktig, samt husen

nedrkta af stenkol, s skulle man nstan kunna

tro sig frflyttad till en hamn p gamla Eng-
lands strand , innan en och annan Indiansk canot

p den stilla sjn, den tropiska vegetationen i

land, samt den lodrtta, brnnande solen terf-

ra frmlingen, frn Albions tckniga , till en af

dess mnga kolonier i heta zonen.

Uppkommen p kajen r man ocks snart

omgifven af en mngd skrikande negrer, hvilka

pekande med piskan p deras ngot derifrn st-

ende krror och hstar, liksom fr att frklara

sin obegripliga Engelska Patois, i tflande fr-

bistring utropa: "Massa! J say Massa! wonYe
car Massa T hvarmed de tillbjuda sin

tjenst
att

uppkra sakerna. Sedan en af dessa svarta ka-

re ftt koffertarne upp sin hga krra, och sina

egna lnga ben fver den derfr spnde hstens

rygg, br det nu af uppt staden, emellan de

p bda sidor liggande skeppfulla bryggorna, och
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genom ilc vackra gatorna, som, kantade med bre-

da trottoirer, afskra h varandra i rta vinklar.

Strre delen af busen i denna vid hamnen
lig-

gande delen af staden, bestr mest af magasiner
och handelsbodar, hvaraf de sednare, frsedda

med stora, hela vggen upptagande fnster, i

h vilka kpmansvarorna smakfullt ro uppstapp-

lade, genast anonsera sina Engelska gare, och

skilja sig frn salubodarne i moderlandet, endast

genom asorlimenlet af varor, som hr mest r

berknad t fr det brinnande tropik-klimatet.

De menniskor, man hr, i synnerhet p den

helare delen af dagen, ser skrida om hvarandra,
ro mest negrer eller cnlrta, och den jemf-

relsevis ringa delen af hvita, hvarmed de svagt

ro uppblandade, utgres frnmligast af kop-

mansbetjenter och matroser; s att dessa nedra

qvarteren af staden tyckas uteslutande tillhra

handeln och sjfarten, och upplifvade af dessas

lgre arbetande representanter, gifva da tillhopa

en tafla, som p samma gng den r i hg grad
intressant fr frmlingen, fven r fullkomligt

emblematisk fr en liflig stapelstad i heta zonen.

Slunda, sedan man lcmnat de mnga sm ham-

narna, eller, hr s kallade, va rfven bakom sig,

hvarest de lossande och lastande skeppen trn-

gas om de bsta platserna vid brobnkarne, p
hvilka de inkommande tygpackorna och manu-

faktur-lrarne mtas af de utgende rom-faten

och speccri-fastagerne str man nu snart p
en bred och lng gata, som, lpande parallelt
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med den lemnade stranden, och genom en mngd
smrre tvrgator kommunicerande med de ofvan-

nmde lastnings-kajerne, skulle kunna kallas en

korridor till desamma, uppfylld med den verk-

samma rrelse, som en gata af sdan egenskap

ndvndigt mste ga, Men utom det
lifliga bul-

ler som transporten fram och tillbaka, af Europas
och Westindiens olika stapelvaror hr fder, till-

kommer fven det omvexlande lif, som vanligen

i en folkrik handelsstad karakteriserar en stor

gata, hvilken, ehuru ieke hrande till de bttre,

i anseende till sknheten af
sjelfva

husen eller

deras frnmhet, som bebo dem, nd, och kan-

ske
just

fr motsatsen , eller de mnga handels-

magasinerna och ppna salubodarna, angenma-
re sysselstter den resandes gon, d den fram-

stller den brokiga taflan af de mera verksamma

klassernas olika sysselsttningar.
Slunda sg man kanske hr, i midten af

den mjuka, sandiga gatan, tvenne lnga, halfnak-

na negrer komma brande en stor bal med an-

kommet kpmansgods frn hamnen. Deras svar-

ta, vlbildade kroppar voro endast skylda af grof-

va linne underklder och halmhattar, hvilka sed-

nare, i frening med den stora fyrkantiga pac-

kan, som hvilade p deras breda axlar, ofull-

komligt beskuggade de fra partierna af deras

athletiska figurer, hvarp svettdropparna oupp-

hrligt nedtillrade och frkte glansen af deras

svartskinande hud, som nnu mera frhjdes ge-

nom de olika dagrar solstrlarna och det bestn-

<c^
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diga muskelspelet under gngen frorsakade. An-

komna till ett gathrn, hvarest deras pkostande

gng borde taga en annan riktning, nedsatte de

sin tunga hrda p den utskjutande vinkeln af

den fver gatan upphjda trottoiren; och plase-

rande sina egna trtta kroppar p hvar sin sida

om den hga balen, sutto de nu der som tven-

ne
ej opassande skldhllare till ett emblem p

Westindiens handel.

Antingen afundsjuka fver en annan lands-

mans mindre besyrliga arbete, eller ocks blott

eggade af det begr, att emot hvarandra utsa

grofva qvickheter, som s ofta utgr ett nje fr

den med olika arbeten sysselsatta pbeln, voro

de snart i en dylik ordstrid med den redan

nmda svarta karen, h vilken uppkrde coffertar-

na frn hamnen, och ridande p sin flmtande

kamp, kanske med skl tyckte sig upphjd fver

sina brande brder. Svngande sin lnga piska

fver deras krusiga hufvud, blef han ocks icke

skyldig dem mnga af de plumpa fraser, hvar-

uti Engelska mobben excelerar, och hvilka icke

frlora ngot, hvarken i vlljud eller must, deri-

genom att de utvrkas frn de svullna lpparne
af en bred negertrut.

Lngre fram p gatan mttes han af ngra

plgade matroser, hvilka frmodligen njutande

den fridag, fullbordad lossning vanligen lemnar

besttningen p kpmansskepp, tycktes begagna

den p vanligt stt under muntra strftg emel-

lan krogar och gldjestllen. Undvikande trt-
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toirerna, antingen af gammal inrotad farhga fr

kusterna, eller och finnande ndvndigheten af

att hlla sig midwaters, d de
ej

nu voro s

skra p sin styrning, girade de fram i midten

af den breda gatan. Med begrlighet uppfattande

h varje freml, som kunde tjena till spel fr de-

ras upphettade muntra sinnesstmning, var det

ej underligt, om den ridande negern skulle dra-

ga sig deras uppmrksamhet; i synnerhet som

f saker kunna i allmnhet vara mera vlkomna

fr dylikt stmda matroser, n en ryttare, hvars

handtering de nstan alltid ro fallna fr att be-

trakta med en viss gckande lttsinnighet, antin-

gen fr dess stora olikhet med deras egen, eller

ock fr den ltthet, med h vilken den lnar sig

till parodi p deras eget besvrliga yrke. I

fverensstrnmelse hrmed brjade de genast med

vanliga sjtermer anropa vr ridande kare, hvil-

ken sin sida, ej
mindre bjd fr dylika

stojande samtal, besvarade dem s godt hans

egen, troligen vid hamnen tillflligtvis inhemta-

de, knnedom i den nauticala fraseologien tillt.

P en gng surprenerade och uppmuntrade af

denna ofrmodade samklang med deras egna to-

ner, gfvo de vl negren fri passage emellan sig,

men, just som han var midt ibland dem, hrdes

frn den frnmste af dem utropet: "BoardhimY*

och gonblicket derefter hade denne, med den

fr sjmn egna ltthet, fast skerligen icke ef-

ter manegens reglor, uppklifvit bakom sadlen

p hsten, under det trenne andra uppntrat p
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krran ocli koffertarna. Sa vl ryttaren som h-
sten blefvo troligen lika mycket uppskrmda af

denna ofrmodade manver, som besvrade af

den starka inqvarteringen , ty den frres piska

och sporre samt den sednares ben sattes nu ge-

nast i en sdan verksamhet, att hela ekipaget

med sin fyrdubbla brda ilade genom sanden

med en nra lika frdubblad fart, emot hvad den

frr syntes framskrida. Till lycka fr den stac-

kars hsten orsakade denna hastighet vissa r-
relser krran, hvilka icke fverensstmde med
de upprttstende matrosernas vana, och sedan

de ngon tid stttat sina balanserande kroppar
medelst fattande i h varandra, fllo de snart alla

tre, den ene dragande den andre efter sig, frn

farkosten ner i den mjuka sandiga gatan, till
ej

ringa tloje
fr s vl skdare som sig sjelfva.

D i detsamma den fjerde ridande kamraten vn-
de ansigtet tillbaka, fr att se huru det gick med
de ofverbordfallande, miste han fven den eqvi-

liber, som r ndvndig fr en kavallerist; och

antingen nu orsaken dertill fr tillskrifvas dess

egen rrelse med hufvudet, eller kanske snarare

ngon viss, afsittningen pskyndande, tgrd frn
den rtta ryttaren, s fljde han gonblicket der-

efter sina fljeslagares exempel, i det han, tum-

lade frn den gallopperande kampen ner i gatan,

lika skadeslst som de, ter befann sig p fast

mark, interpolerande deras skrattsalfvor med half-

hotande svordomar fver "the damnd black hor-

seman /' hvilken sin sida redan modererat far-
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ten af sitt kdon , och nu, med piskan under ar-

men, hnderna i sidan , och ansigtet vndt t de

afsuttne matroserna, skrattade s hgljudt och

hftigt, att nra hlften af dess svarta fysionomie

upptogs af tvenne rader hvita betar, som frn
ra till ra formerade parallela linier med de

svulstiga lpparna.
Under det detta upptrde tilldrog sig i mid-

ten af gatan, saknades icke en mngd folk p

sjelfva trottoirerna , h vilka vl kanske fr ett

gonblick hade stannat och roat sig t detsamma,

men som snart ter fortsatte sin frra gng eller

sysselsttning, och derigenom tergaf gatan sitt

brokiga och lifliga utseende.

Hr skyndade till exempel tvenne personer
utmed hvarandra, hvilka, bde fr den lika far-

ten de gjorde och samtalet de underhllo, tyck-
tes hafva ett gemensamt ml fr sin gng, ehu-

ru de frofrigt, s vl till kldsel som utseende,

syntes tillhra ganska olika yrken och vistelse-

orter. Den ene, som, antingen af artighet eller

blott hndelse, gick till venster och p yttra si-

dan af trottoiren, var en blek vlvxt yngling,
kldd i den ltta drgt, som s vl passar till

Indiens klimat, bestende af jacka och under-

klder af hvitt bomullstyg, och en bredbordad

halmhatt; samt syntes, s vl fr den mindre

uppmrksamhet han lnade t fremlen p ga-

tan, som den strre han visade sin fljeslagare,
vara mera hemmastadd och agera som en slags

ledsagare t honom. Denne deremot, en medel-
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lderskarl med en, ehuru
ej

s smrt, likvl rrlig
och ltt figur, samt ett rdbrunt, vderbitet ansigte,

var kldd i bl kldesfrack, gula nankins-under-

klder och svart castor-hatt, hvilken som oftast

aftogs, fr att svalka den hetta, han frorsakade

hufvudet, och ge friare utrymme fr en brokig

silkesnsduk att aftorka svettdropparna p pan-
nan. S vl dessa rrelser, som fven det strre

intresse de omgifvande fremlen tycktes ingifva,

rjde genast, i frening med den friska rdbrusi-

ga hyen, att denne person var lika ovan vid kli-

matet som frmmande p stllet. Det behofdes

ocks icke mycken ovanlig erfarenhet i den v-

gen , eller frdighet att af oknda personers ut-

seende och fasoner ana deras yrken, fr att snart gis-

sa, att dessa tvenne frn hamnen kommande per-

soner, voro en Europeisk, nyligen anlnd sj-

kapten och en Creolsk handelsbetjent p vgen
till kommissionrens och principalens kontor.

De fortsatte ocks sin temligen skyndsamma

gng utan ngot afbrott, till dess de kommo till

ett gathrn, och voro just
i begrepp att passera

den afskrande gatan, d Creolen tvrstannade

och fste sin fljeslagares uppmrksamhet p ett

ekipage, som kom utfr samma tvrgata med en

fart, hvilken snart frsatte den i nrheten af

dem. Det var nemligen ett ltt, af en hst dra-

get, kdon p tvenne hga hjul, af den sorten

som i England undftt den abrevierade benm-

ningen "Cab" _,
i hvilket sutto tvenne mansperso-

ner, som sjelfva naturen hade s starkt skilt
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frn hvarandra, att oaktadt de nu sutto s nra
och jemte hvarandra, behfdes icke ngot vida-

re yttre tecken, fr att skilja herren frn drn-

gen: hvilket nd psts ibland icke vara ngon
s ltt sak fr en obekant, i synnerhet vid de

tillfllen, der bda personerna icke ro utmrk-

ta af ngon, deras respectiva roler nrmare di-

stinguerande kostym eller sysselsttning. Lik-

vl var detta fallet hr: och Europeens fina bl

frack och hvita castor-hatt skilde sig lika defi-

nitivt frn Afrikanens jacka och gallonerade

blankhatt, som den frstnmdes bestyr med pi-

skan och tmmarna utmrkte sig frn den sist-

nmdes med parasolens hllande fver herrens

hufvud. Ankomne till den strre gatan, som ut-

gr skdeplatsen fr vra scener, och
just i be-

grepp att svnga om hrnet, fr att ila uppfr
densamma, hejdades nu farten genom vr frr

nmde Creols hlsning, hvilken gtt emot eki-

paget, och nu pekande p sin fljeslagare, gaf
tillknna dennes nrvaro fr herrn i kaben, hvil-

ken sin sida genast inhll sin hst, under det

han med glad mine vinkade sjkaptenen till
sig.

S vl kontorsbetjentens respektfulla tbrder,
som Kaptenens dmjuka hlsning, jemte den till-

fredsstllelse, med hvilken den kande herren

hlsade honom vlkommen till Jamaika, frrd-
de temligen tydligt, att herren i caben

ej
var

ngon annan n den kpman, till hvilken vr
Kapten var consignerad; p samma gng den pa-

rasol-brande negren och den flmtande svett-
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drypande hsten, i frening med liden p dagen,

vittnade om en ngot lngre resa, n emellan hu-

sen i staden, eller att vr kpman just nu in-

kom frn sin landtgrd, fr att skota affrerna

p kontoret.

Sedan ngra frgor voro gjorda och besva-

rade om passagen, ankomsten, med mera, och

samtalet slutadt med tillsgelse att mtas p "the

Office" j fortsatte det eleganta ekipaget sin vg
uppt gatan, och bda fotgngarne sin, ngot lng-
sammare, p trottoiren. Den ltta chsen hade

snart upphunnit den tunga last-krran, tillhrig

vr fbrut nmde svarta kare, och, ehuru gatan

var tillrckligt bred fr dubbelt s mnga kdon,

och den krande herren redan gifvit sin hst en

passerandet lttande riktning, kunde den livr-

kldde negfen icke berga sig frn att, lik de fle-

sta af sina brokigt utkldda hvita embetsbrder,

fr tillfllet visa sin inbillade fverlgsenhet ge-

nom utropet till sin ridande landsman att hlla

ur vgen. Denne, som antingen icke hrt det

efterkommande ekipaget, eller ocks lottsade

icke hora det, och derfre fortsatte sin jemna

kning i midten af gatan, vnde nu sin svarta

fysionomi emot det trotsande utropet; och d

han sg, att det kom frn en lika svart mun som

dess egen, samt att det frmmande kdonet re-

dan ledigt passerade dess eget, besvarade han

betjentens befallning blott med en lika stursk an-

maning, att
sjelf

hlla ur vgen, om han s n~

skade ;



OCH NORRA AMERIKA. 65

skade; och ngot derefter, sedan caben hunnit

vl frbi honom, bifogade han hnande frfrg-

ningar, h vilken voro den frnmste, antingen

den som i sin "Massas" livree kte i dess vagn,

eller den, som i sina egna klder, red p sin

egen hst. Ocks besvarade han
sjelf sina sprs-

ml med sdana jemfrelser emellan det tjenan-

de och det sjelfstndiga lifvet, hvarmed de strngt

arbetande lgre klasserna ofla trsta sig fver

ofrskmdheten hos deras, i mnga fall bttre

lottade tjenande medbrder; samt blef till slut

sjelf
s upprymd i sin fantasi derigenom, att

han svngde piskan hgt fver hufvudet under

glttiga utrop, liksom fr att inge sin fyrbenta

kamrat samma muntra sinnesstmning; hvilket

likvl icke lyckades, antingen derfre, att denne

icke ansg det lna mdan gra ngon ovanlig

anstrngning fr s litet, eller derfre, att han

fr tillfllet icke frstod sin ryttares mening,
utan helt makligt fortsatte sin vanliga lngsam-
ma gng uppt gatan.

Emellertid hade vr ridande Afrikan genom
sin hgljudda monolog fr andra gngen dragit

t sig folkets gon frn nrliggande delen af ga-

tan , och i synnerhet frn tvenne grupper, som,

s vl fr sin stillastende stllning, som fven

fr sin dermed frenade gapande overksamhet,

hade
ej

allenast tillflle att observera, utan f-

ven en viss njutning i att betrakta, dylika gat-

upptrden. De tycktes ocks begge tv vara,

5
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om icke just
s alldeles lika frmmande lr

sjelf-

va landet och dess klimat, tminstone ett slags

frmlingar tillhopa fr staden och dess gator,

ehuru de fr ofrigt i allt annat voro s skilda

frn hvarandra, som de olika yrken, af h vilka

de voro representanter. Den ena af dessa grup-

per var en hop negrer, h vilka, kldda i grofva

linne-skjortor, och underklder af samma tyg,

samt hga, coniska halmhattar med breda, hori-

zontela hord, hade livar och en sin, af vidjor fl-

tade pse p ryggen, som, nu tom, vittnade om,
att de redan fryttrat de i den burna grnsaker-
na frn landet, eller alt dess brare voro slaf-

var frn ngon nrliggande plantage, h vilka nu

njto af den, ngon gng dem gifna tilltelsen att

inkomma till staden, fr att slja afkastningarna

af sina sm, dem uppltna jordbitar, och med
detsamma begagnade tillfllet att f bese staden.

De voro ocks nu frsamlade utanfr det stora

fnstret af en prlande kpmansbod, barnsligt

begapande de mnga grant uppstaplade varorna

p andra sidan glaset, och, under grimacerade

gesticulationer, yttrande sin glada frundran t

hvarandra, d deras enfaldiga uppmrksamhet
vndes t motsatt hll, genom den ridande lands-

mans hgljudda soliloquium. Deras nyfikna blic-

kar drjde emellertid icke lnge p honom, an-

tingen derfre att de funno en angenmare sys-

selsttning i granltens betraktande bakom dem,

eller ock derfre, att deras ron uppfattat ngot
af karens tal, som fr

lifligt pminte dem om
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sin egen beroende stllning hemma, fr att icke

mana dem till att s mycket mjligt njuta af den

dispens, de fr dagen ftt derifrn; hvilket de

ocks gjorde i det de snart voro allesamman lika

ifrigt som frut sysselsatta med skdandet af de

lysande artiklarne i saluboden.

Den andra gruppen deremot, som stod midt

fver gatan, utgjordes af helt andra personer,

nemligen en hop sjmn, hvilka alla fr sin snyg-

ga och uniforma kldsel, bestende af bl jacka,

hvita underklder och lga, gula halmhattar med
ett svart band omkring, syntes tillhra besttnin-

gen p ngot rlogsskepp, p samma gng deras

utmrkt vackra utseende och antal ingaf den fr-

modan, att de utgjorde slupgastar i ngon vid

quajen liggande bt. De stodo frsamlade om-

kring en negerflicka, som slde cigarrer, och re-

dan nedsatt sin korg p trottoiren, fr att be-

qvmare kunna, ur sin lilla, af halm fltade brs,

uttaga skiljemynt fr vexlandet af den silfver-

penning, hvarmed en af matroserna betalte sin

handel. Denne vntade nd icke derp, utan

sedan han placerat en af tobaksrullarne i sin egen

mun, framrckte han genast den lilla kpta bund-

ten, med en sjmans ppna frikostigheL t kam-

raterna, hvilka ocks med lika lite krus mangrant
frsedde sig, under det den frstnmde hos en

frbigende rkare ptnde sin cigar. Just som

de voro sysselsatte med att bringa sina rkma-
chiner i brinnande tillstnd ,

under muntert stoj

och skratt, hvilket oskickligheten och ovananatt.,
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som de sade, agera "smoking gent?e$ipn"),
fror-

sakade, bJefvo de fverrsladc af den ridande

karens utrop l ill sin frbifarande landsman, alt

sjelf hlla nr vgen. Genast iinnande billigheten

hraf, och som vanligt omsmltande alla sina ut-

tryck i den expressiva formen. af deras lskade

yrke, utropade de leende: "By God! the black

fellow is riglit in keeping a strait cours, both

vessels runnins before the ivind"

Emellertid, under det de lto sina sysslo-

lsa blickar flja de begge olika equipagen upp-
t gatan, fastades de snart p ett annat freml,
som tycktes vcka mera intresse hos dem, och

sedan de en stund med forskande gon gapat

uppt den rrliga folkhopen, hrdes frn ngra
af dem utropen: "Tliere he comes" >

,fIt is

he y" h varefter alla p en gng med skyndsam-
het frfogade sig bort i motsatt riktning, och,

svngande ner i nrmaste tvrgrnd till sjn,
snart frsvonno frn stora gatan. Kort derefter

syntes en
liflig, solbrnd yngling, med hastiga

steg ila utfr trotloiren, kldd i en bl uniforms-

jacka , rund halt med kokard, och en kort, ltt

vlja vid sidan, h vilken ntta drgt, p samma

gng den tillknnagaf braren vara en Engelsk

Midshipman, fven frklarade slupgastarnes hasti-

ga flykt till deras bt. Han fortsatte ocks sin

brdskande gng i samma riktning som dessa,

utan att lta den afbrytas genom nrmare upp-
mrksamhet t fremlen p gatan; och d den

frr nmda unga negrinnan vid dess ankomst
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med frgande blickar framstammade sitt "Cigars
MassaV skjt han blott under passerandet den

emot honom framrckta korgen tillbaka, utan att

ge sig tid att yttra ngot mera bestmdt nekande

svar.

Den svarta tobakssljerskan var deremot me-

ra lycklig i sin itererade utbjudning till tvenne,

frn motsatt hll kommande, Herrar, hvilka, ehuru

den ena af dem redan var frsedd med en ry-
kande pendant till artiklarna i hennes lilla en-

formiga varulager, nd icke ansgo sig frlora

ngon tid med att afbryta sin lngsamma gng,
fr att nrmare inventera detsamma, och derur

frse sig med ny provision af denna jidvndigt
hets-vara.

Den rkande Herren var af en snarare liten

och spenslig figur, med ett starkt marqueradt,

svartmuskigt ansigte, h vilket blott genom den

brist p frg, eller rttare, genom den grgula
blekhet, hvarmed det tropiska klimatet fverhl-

jer
alla hvita mennisko-racers kinder, skilde sig

frn de fysionomier, hvilka man i Europa anser

vara identiska fr invnarne i dess sydvestra ln-

der; med ett ord, man behfde knappast hra
honom tala sin Spanska, fr att p frhand an-

se honom fr en Spansk Greol. Hans kldsel och

hllning fr frigt gfvo icke dementi t denna

frmodan, d de buro en trffande likhet med
dem af en bemedlad "Caballero" p andra sidan

Caraibiska sjn , p samma gng de kanske voro

ngot olika med dess vederlikars hr p stllet.
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En fi 11 svart kldesfrack och en likfrgad, ngot
fver pannan lutande kastorhatl , belckte de f-

ra delarna af dess magra figur, och ett par vi-

da, fast nstan ngot korta, randiga underklder

af bomullstyg, de nedra partierna, hvars extre-

miteter voro bekldda med hvita sidenstrumpor
och svarta skor. Dess stllning var rak, utan att

just
vara vrdig, och dess gng stolt, utan att

derfr vara imposant, under det tbrderna vo-

ro kanske ngot fr lifliga och uttrycksfulla, fr
att icke kallas gesliculerande. Den andre per-

sonen, som gick till venster, var en Mulatt, hvil-

ken val fr sin mrka frg och simpla drgt,

tycktes hra till en lgre klass, men som nd i

andra fall syntes vara sin fljeslagare ofverlgsen.
Dess p en gng starka och smidiga figur, som

var hufvudet hgre n den andras, behfde icke

jemfras med denne, fr att kallas skn, da den

i sjelfva verket var idealisk, hvilket den korta

jackan af randigt bomullstyg icke kunde frmyc-
ket dlja. Utom denna fysiska frdel, hade han

ocks en intellectuel, d han talade bde frm-

lingens och landets sprk, hvilket icke var fallet

med Syd-Amerikanen , t h vilken han ocks fr
tillfllet tycktes agera bde som tolk och vgvi-
sare. Sedan cigarrerna voro kpta och ptn-
da med den karakteriska skicklighet, och de ar-

tiga tbrdor, som utmrka denna frrttning i

fr detta Spanska colonierna , fortsattes gngen
vidare uppt gatan.

De hade icke hunnit lngt, frr n de mt-
tes af tvenne arm i arm gende herrar, hvilka



OCH NORRA AMERIKA. 71

bda, kldda i olika uniformer, genast anoncerade

sig som representanter af tvenne hgst skiljakti-

ga grenar af samma stnd. Utom den stora skill-

nad som visade sig i deras kldsel, sg man ock-

s en, ej
mindre i deras gng och friga hllning;

och tillhopa gfvo de kanske en karakteristisk taf-

la, af den bde naturliga och affecterade contra-

sten i deras olika yrken. D den ene bar sin

galonerade skarlakansfrack s ttt hopknppt, som

skulle han dermed vilja skydda sig fr kld, ha-

de den andre sin med epoletter frsedda bl, s

ledigt ppen, att hvad man i annat land och

klimat skulle kunnat invnda mot en sdan aju-

stice, s kunde man icke neka till, att den t-

minstone hr i hettan var bde naturlig och be-

qvm. P samma stt, d det smala lifvet hos

den frstnmde var hrdt omlindadt af ett kar-

rnosinrdt siden-schrp, frn hvilket en tung vr-

ja
i perpendikulrt tvng nedhngde, var den

andras veka lif endast lst omgjordadt af ett smalt,

bltt gehng, jemnt starkt nog fr att uppbra
det smntta medium mellan vrja och dolk, som

ltt och ledigt dinglade vid brarens sida. I

samma smak h vilade p den enes hufvud en hg
och trvckande tschacot, som i sin lodrta stll-

ning formerade en harmonierande frlngning till

hela den, under honom varande raka figuren, un-

der det den andra var betckt med en lg, tre-

kantig hatt, hvilken med sin ltta och ngot bak-

t lutande stllning, tycktes ge tillknna , att om

ngot studium alls blifvit iakttaget vid dess place-
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ring, s var det synbarligen inlet annat n det,

att gra dess motstnd i luften sa litet som mj-
ligt. I fullkomlig fverensstmmelse med allt

detta var fven Ladas olika gng och stllning:

p samma gng den ene, rak och kanske ngot
fr parad mssigt, fr att icke grnsa till stelhet,

uttog sina aimtta steg med samma bestmdhet,
som han varit van att gra det p sitt terra fir-

ma, gick ter den andre ledigt och otvungen med
dessa lifliga, elastiska steg, hvilka oftast utmrka

dem, som ro vana att trampa en mera osker

och mindre orrlig grund, n en stenlagd trot-

toir. Med ett ord, man behfde nstan icke

nrmare knna den distinguerande drgten hos

dessa begge personer, fr att genast gissa, att de

voro tvenne officerare, af flottan och armeen,
hvilka nu, tagande samma vg som Matroserna

och Midshipmannen, tycktes mna sig om bord

p ngot af rlogsskeppen i hamnen.

ndtligen hade vr s ofta nmde svarte

kare hunnit ett horn uppe i ndan p gatan,
och sedan han, medelst en ngot bakt kastad si-

doblick, fvertygat sig att en person, som under

hela tiden fljt efter honom p ngot afstnd,
nu observerade hans rrelse, svngde han sin

hst till venster uppt den hr afskrande tvr-

gatan. Han hade icke tillryggalagt mnga steg

p densamma, frr n han nrmade sig mer och

mer den ene trottoiren, var den s nra att, d

han slutligen lt sitt equipage gra halt utanfr

porten till ett med en vrdshusskylt frsett hus,
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kunde han med ens frflytta sin nakna, sporr-

beprydda fot frn stigbygeln till den lika hgt
liggande trottoiren, och sedan han svngt det

andra lnga benet fver ryggen af sin svettiga

kamp, och sledes fullbordat den nonchalanta af-

sittningen, vnde han sig med ett tillfredsstllt

grin till den nyssnmde personen, under det

han, pekande med piskan t skylten, utropade:

"Her
9

s d'hotel Massa!" h varefter denne, som det

tycktes, en nyligen debarquerad resande, ingick

i vrdshuset, dit han snart efterfljdes af den

med dess sakers inbrande sysselsatte Negren.
hr
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III.

EN PROMENAD P JAMAIKA.

Om nian i f ord ville uttrycka huru Ja-

maika i mnga hnseenden frefaller en ny-
kommen resande, s borde man kalla det en En-

gelsk provins, frflyttad i ett tropiskt klimat. En

dylik benmning skulle kanske kunna tyckas vara

mindre definitiv, d den i mnga fall r gemen-
sam fr alla kolonier, h vilkas karakter i allmn-

het alltid br vara en produkt af moderlandets

och dess egen ursprungliga; men ehuru detta

visst r sant , eller att en sdan benmning skul-

le kunna gifvas t de flesta kolonier, s kan man
nd gra det med mer och mindre skl, efter

det olika frhllande, som den frre af nyss-
nmde produkts factorer har till den sednare,

eller, mindre figurativt, efter det mer och min-

dre inflytande, som moderlandets sprk, seder

och bruk haft, p koloniens egna ursprungliga.

Detta olika inflytande ter, beror naturligtvis

mycket af klimatet, h vilket alltid r en mktig
alierad till ur-invnarnes lefnadsstt, men nd

mera af nu varande befolkningen , och de olika

elementer, hvaraf den utgres, eller den olika

grad, i hvilken moderlandet och kolonien ge-

mensamt skattat till densamme. I desse afseen-

den kan Jamaika med fullt skl kallas en En-

gelsk provins emellan tropikerne, ty dess befolk-

ning, utom negrerna, h vilka, ssom slafvar, icke

hr kunna komma i berkning, rknar, med un-
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dantag af ngra f andra Europer, sitt ursprung
frn moderlandet, d intet tecken mera terstr

af ns fordna inbyggare; och dess hela utseende

har i allmnhet en s stor likhet med det gam-
la, trefliga England, som en mellan vndkret-

sarna kan ha med en i s mycket nordligare la-

tituder. Det r ocks f nationer, s vida det

finns ngon, som utomlands s ihrdigt vidhn-

ger sitt hemlands vanor och lefnadsstt, eller s

sker omstpa allting i dess former, som den

Engelska; och ehuru det ibland tyckes g till

fverdrift, och kanske nnu oftare drager sig

andra nationers tloje,
sa torde det derfre icke

alltid vara afgjordt, att desse hafva s rtt der-

uti, eller att en opartisk granskare icke oftast

skulle vid nrmare underskande medgifva, att

de besynnerliga boernas stt att lefva och hand-

la, r i de flesta hnseenden bde riktigt och fr-

nuftigt. Huru det nu m frhlla sig dermed ,

s r det vl nd skert, att de, hemma i sitt

eget land, framstlla fr den frdomsfrie frmlin-

gen en tafla af kloka, trefnad och beqvmlighet
befordrande inrttningar och vanor, som i mn-
ga fall vl vore vrd att af andra copieras; och

lika skert r, att de hr p sin frnmsta West-

indiska besittning, i samma afseenden presente-
ra sig fr den resande ett godt stycke framom

invnarne af samma klimat p terra firma.

Ehuru man redan vid frsta stegen p

Kingstons lgre gator, kommit p dylika tankar,

och sedermera p det snygga vrdshuset, ett
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stlle, som i allmnhet, r fr den resande en

temligt sker termometer p stllets hgre eller

lgre temperatur i detta hnseendet blifvit

nnu mera fvertygad derom, s fr man nd

vida strre och skrare begrepp om dessa saker,

under en promenad genom den fre delen af sta-

den, och utt kringliggande nejder af landsbyg-

den. Liksom fr att ge en frsmak af det be-

hagliga under en dylik utfart, har man icke vl

yttrat sin afsigt att gra en sdan, frr n vr-

den frgar, huru snart man vill ha kdonet be-

stllt dertill; och om man d, van vid de trans-

marinska vehiklarne, mulsnan och egna ben,

ngot surprenerad kanske svarar: s fort som

mjligt, s har man inom ngra gonblick en ltt

Cab fr drren , med en
liflig

hst framfre, och

en snyggt kldd Neger inuti. Glad fver att s

ofrmodadt f begagna ett beqvmt equipage, hvil-

ket en s lng tid , p den midt fver liggande

continenten, hrt till pia vota^ r man snart

vid sidan af dess svrte "Driwer" j,
som efter en

hyrkuskmssig frfrgan, hvart det skall g, med

lika skrmssiga piskklatchar stter det ltta k-

donet i trafvande fart uppt gatan.

Sedan man passerat ett ovanligt stort torg,

som ligger ungefrligen midt i staden, kommer

man till den fra delen deraf, hvilken, ehuru

upptagande de nordstra qvarteren, nd i an-

seende till sina vackra hus, och deras frmgen-
het, som bebo dem, skulle kunna kallas Kings-

tons "west en cl." Man ,behfver verkligen icke
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hafva sednast kommit frn de mrka balcon-tckta,

af smutsiga hus hoptrngda, grnderna, i den

midt fver liggande frnmsta sjstaden i den

columbianska fristaten, for att med beundrande

fgnad passera genom dessa rymliga, fria och

glada gator, garnerade med stora, vlbyggda bo-

ningar, hvilka, tflande med h varandra i snygg-
het och sknhet , tillsamman formera rader af de

trefligaste bostllen fr invnare inom en stads

omrde. D man p det frra stllet endast ser

grofva, med tunga tegeltak belastade stenhus,

h vilkas rtta frg borde vara hvit, men som ge-

nom osnygg indolens blifvit uppspdd med andra

mindre mtliga frdrifningar, ser man hr b-
de sten- och trhus, beskuggade af ltta tak af

lika materialier, och anstrukna med glada fr-

ger, hvilka, ehuru olika de kunna vara, nd

ro fria frn smutsens fritt klatchade schaterin-

gar, och gifva tillhopa de ntta boningarne ett

leende pavillonlikt utseende. I stllet fr de

glugglika, med tjocka trgaller befstade, suroga-
ter fr fnster, som alltid stta en viss fngelse-

stmpel p, fven de bttre husen i de spanska

kolonierna; ro alla husen hrstdes frsedda

med strre drrlika ppningar, genom hvilka de

brnnande solstrlarne hindras att intrnga, af

ntt gjorda grnmlade jalousier, som efter behag
kunna ppnas eller tillslutas, och sledes tillta

eller hindra de svalkande vindarna att spela ge-
nom rummen.

Lngre upp i staden , der afstndet frn den

lifligare centern, med sina alltid mera hoptrng-
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da qvarter, tilltit ett strre utrymme, oeh i fl-

je
deraf gifvit bttre tillflle att tillfredsstlla den

smak Engelsmnnei ne bafva fr sm landtlika om-

gifningar kring sina hus h vilken man till och

med finner i de sm grsplanteringarna p tor-

gen oeh utanfr husen p somliga gator i det f-

verfolkade London ser man ocks hr dylika

smrre terrasser, hvilka, prydde med tropikens

lysande och doftande blombuskar, p samma

gng formera en tck frgrd till husen, som de

sknka vlluktande svalka t dess invnare. Vid

andra ter ro de planterade med Lianer eller

andra af de heta klimatens mnga krypvxter,

hvilka, espallierade uppt vggarne, med sina ri-

ka, grna bladmattor, ofta invfda med bjertfr-

gade blommor, formera naturliga jalousier till de

af dem nstan helt och hllet tckta fnstren.

nnu lngre fram, mot ndan af staden, blides-

sa sm anlggningar betydligare och mera utvid-

gade, till dess de slutligen, lika mindre trd-

grdar, omge hela husen, hvilka nu dels hrf-

re, och dels fr deras friare och mera varierade

architectur brja antaga utseendet, snarare af en

svit landtliga villor, n en stel rad hus i en re-

guliert anlagd stad. Somliga uppfrda i den

ntta Italienska smaken, med ltta balconer och

svala verandas, hvilkas fina kolonner oftast ro

omvirade med de smidiga, bladrika krypvxter-

na", ligga hr omgifna af sina, med aromatiska

blombuskar och beskuggande trd, planterade te-

rasser, i en fr detta heta klimat alldeles idea-
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lisk treflighet.; och, liksom leende t den passe-
rande frmlingen, tyckas p samma gng vn-

ligt inbjuda honom under sitt tak, som frgande
honom om han sett vackrare bostlle.

P detta angenma stt utbyter man sm-
ningom stadens gator fr en med dem samman-

hngande landsvg, och, utan att knappast mar*

ka det, befinner man sig nu ute p fltet , som
tillter blickarne en mera utvidgad flygt fver

partier, vl ngot olika med de lemnade, men
derfre icke mindre behagliga eller lockande.

Ehuru
sjelfva naturliga utseende af tvenne ln-

der, med samma klimat och samma alster, vl
icke kan af deras invnare frndras till en grad
af olikhet, motsvarande den de kunna gifva de i

dem uppfrda stder och boningsplatser, s kan

nd icke den , frn Magdalenas strnder, nykom-
ne resande, underlta att finna, det nejderna om-

kring hufvudstaden p Jamaika ro i samma mn
olika environnerna till de af nyssnmde flod vatt-

nade stderna, som de presentera en tafla i hg
grad harmonierande med det stdade och vl-
hllna utseende som karakteriserade

sjelfva staden.

Med nje finner man hr ndtligen ngot,
som man lika lnge som frgfves skt under

resorne i de skna men nstan vilda, skogfulla

nejderna p den lemnade continenten: nemligen
till hvad hjd af sknhet ett land skulle kunna

bringas, som med den yppiga tropiska naturen

frenade den omsorgsfulla hllning, hvarmed man
i det mera befolkade Europa skter sina land-
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strckor. Den, som icke sett ngot af de vxt-

rika landskapen inom vndkretsarne, kan svr-

ligen gra sig ett riktigt begrepp om jttekraften
af deras vegetation, eller till livad fr ett chaos

af storhet och rikedom, denne, t sig sjelf lem-

nad, mktar uppdrifva och mngdubbla deras

alster. Under det ogenomtrngliga buskmassor

och oofverskdliga grsvxter trngas om rum-

met nere p den fuktiga jorden, tfla de ofant-

liga trden med hvarandra i att uppskjuta sina

kollossala stammar, och utstrcka sina vidt om-
famnande grenar, h vilkas rika lofkronor, lika

tunga skyar, hindra solstrlarna att genomtrnga
och upplysa den halfdunkla labyrint af fantasti-

ska figurer och prydnader, som de sjelfsvldiga

krypvxterna sammanvft mellan stammar, grenar,

buskar och alla tkomliga freml. D ett land

med en sdan allt uppfyllande vxtkraft, frenar

en s gles och mot dess vidd knappt mrkbar

befolkning, som de af ofvannmde flod vattnade

provinserna, s fljer det nstan af sig sjelf, att

rjningar och uppodlingar icke behfva vara

hvarken mnga eller stora, fr att i ett sdant

klimat uppfylla invnarnes behof, i synnerhet
d deras indolenta lefnadsstt reducerat dessa

till de alldra oumbrligaste: och af samma skl,

att den ojemfrligt strre delen af samma land

skall ligga i sitt naturliga vilda tillstnd, eller,

ofvanifrn sett, fverallt presentera en
tjock, oge-

nomskdlig skogsmatta, nstan p samma obe-

tydli-
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tydliga stt genombruten af bebodda och upp-

rjda flckar, som ett af de stora verldshafvens

enformiga yta r hr och der bespridd med
vid t skilda grupper. Ocks tilltes den, i des-

sa slttland, resandes blickar sllan ngon lng-
re flygt, n den stdernas och byarnas gator el-

ler platan- och maisplanteringarnas uthuggnin-

gar kunna gifva; och ehuru de ofta med vlbe-

hag kunna hvila p dessa, s skulle vl njut-

ningen derunder kunna lika mycket tillskrifvas

den gldje, som tfljer deras losslppning frn
de krokiga gngstigarnes eviga lfvggar, som
det nje, man kan erfara under skdandet af

s i alla fall enformiga och inskrnkta taflor.

Det r sledes lika litet underligt, om man slut-

ligen, uttrkad af dessa nrmare och enahanda

freml, ofta i inbillningen frestllar sig huru

helt olika utseende, dessa af naturen s fver-

fldigt utrustade landskap skulle antaga, om de

voro
upplifyade och omskapade af en strre och

idogare folkmngd som det r skert, att man
med glad tillfredsstllelse skdar en nejd, som,
i fullt mtt frenade dessa tvenne vilkor fr en

dylik rik och
liflig landskaps-vue, ndtligen tyd-

ligt realiserar den dunkla imaginationen derom.

Men det r derfre
ej

lika ltt, att fr an-

dra beskrifva ett sdant landskap, som det kan-

ske varit mjligt fr den vid dessa lnders na-

turliga utseende vane resande, att p frhand

gra sig en ngorlunda idee om densamma. Ehu-

6
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ru det mjligtvis ngon gng kunnat lyckas ho-

nom, att genom i alla fall ofullkomliga berttel-

ser ge en svag aning om utseendet af trakter,

hvilka, s vl fr sin starkt markerade karakter,

som fr sitt afstnd frn skdarnes stndpunkt
och dennes fria dominerande lge, p samma

gng lttat landskapsmlares mda, som lockat

resebeskrifvaren att fuska i dess handtverk, s

blir det svrare, om icke omjligt, att gra det

med en nejd som denna, h vilken, utgrande en

jenin sltt, fver allt uppfylld med en stor mngd
nrmare och fjermare freml, icke tillbjuder

ngon, hvarken s fri eller hg synpunkt, att man
derifrn skulle kunna uppfatta ngot strre par-

ti, tjenligt
till en tafla, frestllande det hela.

Tvertom r man hr tvungen att frn
sjelfva

landsvgen i detalj uppsamla alla de mer och

mindre inskrnkta vuerna af detta varierade land-

skap; och d de olika fremlen deruti, under

kdonets fart, rulla fram och frsvinna fr den

resandes blickar, ej
olikt rariteterna t en camera

optica, s behfdes det nstan mera n en markt-

schreijers
vana och frtrolighet med sin konst,

fr att, frst i minnet kunna redigt fatta, och

sedan i ordning beskrifva dem o D det emel-

lertid icke r s svrt att pminna sig utseendet

af srskilta delar i ett landskap, som det r att

komma ihg den ordning i hvilken de fljde ef-

ter hvarandra, liksom det r lttare att gra re-

da fr de srskilta bita.rne i en intagande tafla,

n att efter dennes son^lertagning ter inpassa
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dem i den ordning, i hvilka de tillhopa utgjor-

de densamma s skulle man kanske nd kun-

na ge ngon idee om ungefrliga utseendet af

denna nejd , genom upprknandet af de mindre

partier den innehll, eller, p samma stt som

i det Dmde spelet, endast framlgga de skilda

bitarna fr lsaren, fr att lata honom
sjelf sam-

manstta dem till en landskapstafla , hvilken,

ehuru ofullkomlig och mindre sker den mste

bli , nd kanske torde vara s mycket bttre n

ingen, som den i alla fall br f ett visst, om
man fr s sga, sj'skon tycke eller familj-likhet

med originalet.

Slunda, under det man framker p den

jemna, breda och vl underhllna vgen, ser

man kanske p ena sidan, en af de ogenomtrng-

liga Cactus-bladen inhngnad, tppa, hvaruti de

grngula Platan- och Mais-planteringarna trefligt

omgifva ett litet bambu-rrshus, hvars grgula

palmtak beJfcggas af ngra veftande cokospalmar.

Det enfalcUPT och gta indiska utseende af den-

na lilla "Roza" skulle kunna gra den till ett

passande motstycke till en p andra sidan kan-

hnda liggande Villa, hvars vackrare architectur

och skonare omgifning, frrda p samma gng
en mera Europeisk smak, som bttre vilkor hos

dess gare. Genom en frn landsvgen gende
mrk allee af de lummiga Ceybas-trden, fram-

tittar s mycket af ett gult, pavillonlikt hus,

som
ej

r skylt af de omgifva nde hga rosen-

buskarne, hvilka pryda den af ett lefvande Lian-
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staket begrnsade, och med olika skuggifvande

trd uppfyllda, omgifningar. Lngre fram p
Jen nstan omrkliga sluttningen af en dld,
kunde st en liten lund af Mangotrd, h vilkas

bladrika grenar ro belastade med den tunga,

nstan ggformiga frukten , som, efter sin olika

mognad, frndrar frgen pa sitt tjocka, sega

skal, ifrn ljusgrn till biandgul, och i samma
man frhjer sknheten af det mrkgrna trdet.

Frn denna lund nedrinner kanske i dlden en

liten bck, Ii vilken snart frsvinner emellan de

tta stnden af en risker, h vilken frodas bst i

en fuktig vrma, och derfre oftast fr sin plats

i de vattensjuka dalarne. P ett annat stlle

ter framskimrar kanhnda ett stort, hvitrappadt

stenhus, bredvid en mngd mindre hyddor af

bamburr, tillsamman nstan undangmda af en

mngd, mellan dem planterade, citrontrd, hvil-

kas mrkgrna, tta lofkronor, voro rikt besatta

med de lysande frukterna. S vlJfclfva bygg-

naderna, som de om de omgifvancn^rvidslrckla

planteringarna af plataner, mais, ris, sockerrr

och tobakspiantor, tyckas ge tillknna, att de

tillsamman formera en betydligare landtegendom,

p samma gng ett, utanfr corps-de-logiet, vn-

tande, elegant equipage, ger anledning till frmo-

dan, att dess gare tillhr den frmgnare klas-

sen. P detta salt framslingrar sig den, af

hga, skuggifvande trd, oftast i allee frvand-

lade vgen, frbi en leende blandning af landt-

grdar, skogslundar, hus, planteringar, villor,
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kerflt, kojor, blomsterbuskar, hckar, med me-

ra; och d den ngon gng hjer sig fver sin

vanliga jemna gng, tillter den blickarna halka

fver dessa nrmare freml, antingen bort till

de allgsna, utsigten stngande, Blbergen, eller

ock till det, p andra sidan liggande, obegrn-
sade ha fvet.

Midt ibland denna tcka mosaik af landtli-

ga scener, ligger ett stlle, som, ehuruvl det i

sig sjelf
r ett landstlle, tflande med alla de

kringliggande uti landtligt behag och sknhet,

nd r utmrkt med en s lngt upp i landet

lika ovanlig, som fbr sjn karakteristisk dekora-

tion, nemligen en stor, rd Engelsk rlogsflagg,

som, upphissad p en hg stng, lngsamt vajar

fr den svaga vinden emellan de lummiga tr-

den, liksom i motvillig frundran fver att se

sig omgifven af s frmmande freml. Det r

nemligen beflhafvande Amiralens Villa, eller

som det hr kallas "t/ie AdmiraVs Pen T hvil-

ken p detta stt r beprydd med tecknet af

dess invnares vrdighet; och ehuru ovanlig den-

na prydnad kanske frefaller p ett landthus, s

gr den det oaktad t med sin
bjerta, hgrda frg,

en ganska skn effect emot den omgifvande grn-
skan, p samma gng den under sina stolta

svngningar, liksom frkunnar, att den kringlig-

gande vackra nejden erknner Englands herra-

vlde.

Detta r nd bttre bde anonceradt och

betryggadt genom en mngd strre byggnader,
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som ngot lngre bort, p en friare sltt, inne-

sluta en rymlig exercisplats fr den brvarande

talrika garnisonen, och, under namn af Champ-
de-Mars, utgra hufvwdqvarteret fr de p n

stationerade Engelska regementer. De langa, p
den nakna jorden sy metriskt lagda, kasernerna,

gifva detta stlle ett stelt och regelbundet utse-

ende, som kanske lika mycket kontrasterar mot

det passerade landskapet, som det harmonierar

med etablissementets natur och den styfva hll-

ning, samt reglemen tal iska ordentlighet, som ka-

rakteriserar dess invnare. Fr den, som kom-

mer frn den midt fver liggande Syd-Amerikan-
ska fristaden, frefaller det besynnerligt och frm-

mande, att se de uppstllda kompagnierna utg-
ras af hvita soldater, d man varit van, att i

dem endast skda svarta eller couleurta rotar, och

ej
funnit ngra hvita ansigten utom fr fronten

eller kanske flyglarna. Men denna vrkning af

de mrka frgerna hrstdes, frekommer
ej

al-

lenast mindre besynnerlig, utan till och med

ganska naturlig, d man eftersinnar fr livad

slags tjenstgring denna militr-styrka egentligen

r berknad, d den icke r s mycket mnad

att frsvara n fr utvertes fiender, som att skyd-
da den fr de invertes oroligheter, den stora

mngden slafvar skulle kunna stadkomma; eller,

att dessa soldater ro prknade med sina vapen
kunna ngorlunda balancera den annars fven-

tyrliga underlgsenhet af fysiska krafter, i hvil-

ken den bttre delen af befolkningen br befinna
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sig till den lgre, p en , som fr livar
je

hvit

menniska rknar tio svarta. De hrstdes gar-

nizonerade trupperna utgras ocks endast af

Engelska regementer, hvilka emellant ombytas;

och var hr nu ett sdant, hvars "higfand bon-

jiets" och "trtan trowsers" gfvo tillknna, att

de voro frn Skottland, och att de bibehllit sin

national-kostym, fast de frbytt sitt hemlands

kalla bergstrakter fr denna s brnnande sltt-

bygder.
Sedan man passerat midt igenom nmde

Mars-flt, hvilket vanligen utgr mlet fr afton-

promenaderna hrstdes, svnger vgen till h-

ger ner t sjn, hvars strand man derefter p

ngot afstnd fljer under tillbakafarten till sta-

den. Om denna hemvg kanske icke lper ge-

nom nejder, fullt upp s skona och rika, som

den, hvilken begagnats vid utresan, d den ibland

gr ofver en och annan mindre sandvik, som

npptrnger frn det nrliggande hafvet, s ger

nd granskapet med detta kanhnda ersttning
derfre i den friska sjbrisen och den friare ut-

sigten. Under det man med en, i vra tempe-
rerade klimat, obegriplig njutning inandas den

svala uppfriskande blsten frn hafvet, vandra

blickarne med angenm villrdighet emellan de

tvenne olika mnen fr deras sysselsttning, som

vgen hr oftast erbjuder. Till hger undfgnas
de stndigt med en mngd olika, landtliga parti-

er i samma smak och omvexling, som redan r

nmdt under utresan, och till venster tilltas de



88 R E S A M E L L AN S O |) 1'. A

ibland ila ut lver det vidstrckta liafvet, hvars,

af den nedgende solen, frgylda yla, oftast upp-
lifvas af ngot segel, kommande eller gende,
frn det lngt i detsamma

Utskjutande Port

Royal, som med sin smala landttunga formjerar

den rymliga, skeppsbeprydda hamnen Vanfr sta-

den Kingston, hvilken ter., med sina vackra

kyrkor och hus, ligger midt i fonden af taflan,

som ett passande rmrke emellan dess bda s

olika delar.

P detta behagliga stt framrullar man nu

p den mjuka, sandiga vgen, som leder tillba-

ka t staden, under det solen, skyndande ner till

horizonten, brjar ofvergjuta det framfrliggande

landskapet med en svag purpurrodnad , hvilken

smningom fvergende i starkare frgspelningar,
efter som det gldande klotet nedsjunker i haf-

vet, slutligen efter dess frsvinnande frdunklas

af de ltta schatteringar, hvilka freg den frn
stern hastigt antgande skymningens mrkare

skuggkastn ingr. Man r |aledes genom det lika

skna som hr korta skdespelet af solens ned-

gng snart frflyttad frn ett klart skinande dags-

ljus,
till den i dunkla skuggor insvepta aftonen;

och om man genom dennes hastigt pfallande
mrker, frlorar njutningen af en skn naturs be-

traktande, s ersattes den till ngon del af den

ljufva, vederqvickande svalka., hvilken gr aftonen,

tminstone fr den promenerande frmlingen, till

den angenmaste delen af det eqvinoctiska dyg-

net, som ock kanske af den mngd, fver trd
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och buskar svfvande, eldflugor, hvilka med si-

na meleorlika svngningar s mycket frskna

aftnarne mellan tropikerna. Snart r man emel-

lertid s nra slutet af denna behagliga utfart,

att de skarpa profilerna af den nrliggande sta-

den brjar otydligt upptckas emot den nnu
ej

fullkomligt tillmrknade vestra horizonten, och

kort derefter
boi-ja

de stillastende ljuspunkterna,

hvarmed dess gator ro upplysta, uttrnga de

kringirrande ljuskulorna af de ute p fltet hvim-

lande insekterna, i samma mn det dofva sorlet

af dess nu som bst i rrelse varande folkmngd,
eftertrder den stilla tystnaden hos den redan

till hvila gngna landsbygden. Slutligen sto-

res man olormocladt i det drmlika tankspel, hvil-

ket oftast rrelsen af ett beqvmt kdon, i syn-
nerhet under mrkret, fder hos den dervid

ovande, af equipagets stannande utanfr vrds-

husporten; och man ser sig med detsamma haf-

va terkommit till sitt temporra hem, som slu-

tat en ovanligt angenm utfart, hvilken blef af

s mycket mera intresse, som det korta, en pas-

sant gjorda, besket p denna , knappt med-

gaf ngon sdan.
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IV.

EN COPVARDI-PASSAGE.

Lngre sjresor, eller sdana, som icke kun-

na fretagas med mindre farkoster, liafva bland

andra olikheter med landtresor fven den, att

man icke lika ltt kan till de frra bestlla ett

fartyg frn en hamn till en annan, som man till

de sednare bestller skjuts eller extra-post emel-

lan de olika stationerna. Hvilka och huru mn-
ga olika orsaker det nu kan vara hrtill, s r

oftast efFecten deraf den, att en sjfarande pas-

sagerare, antingen fr vnta p lgenheten, eller

ock af denne tvingas att brdstrta sin afresa.

Det sednare fallet intrffade nu, d, oaktadt den

annars lifliga trafiken mellan Jamaika och Fr-
enta Staterna, hr fr nrvarande, till flje af

politiska tvistigheter, eller lttare farhga derf-

re, icke fanns mera n ett fartyg, som p lng-
re tid mnade sig hrifrn till ngon hamn p
den Nord-Amerikanska kusten. Detta gjorde ock-

s, att en mngd resande nu nskade f en pas-

sage med detta fartyg, h vilket lg segelklart fr

New-York, och sledes erbd en nskad lgen-

het, s vl fr de passagerare, som direkte m-

nade sig till den frnmsta handelsstaden i Ame-

rika, som fven fr dem, hvilka fredrogo den-

na korta omvg till Europa, framfr den direk-

tare men kostsammare, med paketen till Eng-
land. Kaptenen p detta Nord-Amerikanska han-

delsfartyg begagnade ocks denna ovanligt goda
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conjunklur med den sluga industri, som oftast

utmrker dess nation, och p samma gng han

ok te frakten med ett "half score dollars' satte

han sitt lilla skepp i tillstand att taga den str-

sta, mjliga "cargo" af passagerare.

Ehuru detta fartygs afresa icke var bestmd
frr n till pfljande morgonen, lemnade det

kajen vid Kingston aftonen frut, och nedsegla-

de till den yttre hamnen vid Port-Royal, fr att

derifrn vara klart, att vid solens uppgng kun-

na g till sjs. De af passagerarne, som icke

medfljt frn bryggan, kommo efterhand om
bord hr; och sedan fartygets sidor hela aftonen

och den strre delen af natten varit belgrade
af frmmande btar, och dess dck en oredig

tummelplats fr menniskor, koffertar, kappsckar,

bylten och alla de srskilta effekter, som vanligt

belamra dcket p ett afseglande, med passage-
rare besviadt, fartyg, s blef det ndtligen mot

morgonen s vida befriadt frn denna otrefliga

babyloniska frbistring, att det var mjligt fr
dess rtta besttning att brja de arbeten, som

utmrka ett skepps tillsegelsgende.

Denna manver gick ocks iv sig kort ef-

ter solens uppgng, och tfljdes af all den sto-

jande oreda, som
ej

r s ovanlig p kpmans-
fartyg i samma kinkiga predikament med detta.

Matrosernas hgljudda sng vid vindspelet f-

verrstades som oftast af Kaptenens och Lotsens

tflande kommandorop; och under det en passage-
rare ropade p Stewarten, frgande honom efter
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sin koffert, skrek en annan ett farvl till en frn

sidan roende vn. P samnia stt, efler det en

matros uppe i tacklingen lnge fruktlst tillskri-

kit kamraterna p dck, att losskasta en nda,

springa slutligen ilera p en gng till densamma

och stta derunder i ifvern frst till en, uppt
masten gapande, passagerare, s att han frlora-

de halancen, och sedan kasta, lika ovetande,

hugterne af den losskastade ndan p ftterna al

en annan, lven i vgen stende. Men det r

icke vrdt vidare detaljera denna, p en gng
ljliga och trkiga villervalla, utan blott tillgga,

att sedan ankaret uppkommit fr bogen, skriket

smningom afstannade, i den mn seglen blefvo

utspnda och stllda efter vinden; och att sedan

de frmmande btarne efter hand aflgsnat sig,

ndtligen fven Lotsens satte af frn sidan, s

att d nu fartyget sledes var skildt frn allt

obehrigt, samt lemnat l sig sjelf,
det slutligen

brjade antaga s mycket af den fr sjmn b-
de behagliga och ndvndiga ordning, som var

mjlig om bord p ett
ej

strre coopvardi-fartyg

med s mnga olika passagerare.

Men innan man skrider till upprknandet af

de sednare, r det kanske
ej ortt, att ge en

nrmare frestllning af den farkost, p h vilken

de nu voro embarkerade; eller liksom i de nya-

re romanerna frst ge en frelpande beskrifning

p nejden eller ock en mlning af lokalen fr

handlingen, innan man brjar infra de perso-

ner, som deltaga i 'den. Det var nemligen ett
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fartyg om ungefr tvhundra Tons drktighet,

med det slags tackling h vilken i sjmnnens be-

synnerliga nomenclalur kallas Hermafrodit, d

den fram ter en, om man s vill, androgynisk

blandning af brigg och skonert. P den frm-

sta af de tvenne lika hga masterna syntes nem-

ligen fyra, mot toppen i storlek jemt aftagande,

rsegel, uppburna af samma slags undermast och

stnger, samt stttade med samma olika mngd
tgstumpar och linor, som karakterisera fock-

masten p en brigg; fvensom det med tvenne

trekantiga snedsegel frsedda bogsprtet, med

sin ngot uppresande stllning och svra tackling,

liknade fullkomligt samma rundhult p nmde

slags fartyg. P den eftersta masten deremot sg
man endast ett stort bomsegel, med ett fver

detsamma hissadt gaifeltoppsegel , hvilka, i fre-

ning med deras rundhults lnga dimensioner och

enkla tackling, gfvo denna mast det ltta utse-

endet af stormastens p en skonert. Sjelfva det

vlbyggda skrofvet med sin bruna, fernissade si-

da, sina mnga, smala, hvita och svarta rnder,

sin med bilthuggeri-arbete beprydda galjon och

sin grna kopparbotten, visade att det var bygdt
i Norra Amerika, p samma gng den frn gaf-

fel-nocken blsande rdhvit-sti immiga flaggen

med sin bl stjernuppfyilda fjerdedel intygade,

att det tillhrde Frenta Staterna. Under det

det yttre, eller skrofvet och tacklingen, p detta

stt framstllde fr sjmansgat de omissknn-

liga dragen af ett vl hllet kpmansfartyg, mot-
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svarade utseende! inomhoyJs de lord lingar, man
i del i a afeeende kan gra p dylika farkoster;

och 'om icke de grfttolade relingarna inneslto

en sdan mngd olika freml, eller det hvita,

med svarta nl tlt randade dcket var uppfyldt
med s mnga srskilla efTecter, som finnas om
bord p en rlogsman, sa framledde nda det

hela en tafla af den enkla och trefliga hllning,
som karakteriserar en vl utrustad copvardi-man.

Slunda sg man backen, eller den rymliga
delen af dcket, som ligger fr om fockmasten,

till en betydlig del upptagas af det stora hori-

zontelt liggande vindspelet, rundt om hvilket lg
lindadt, p ena sidan det tjocka ankartget, och

p den andra en rostig jernketting, h vilkas b-
da ndar frlorade sig t ena hllet i klysen,
och t det andra i en lucka p dck. Ttt fr
om denna grofva mekaniska machin, eller frn

foten af bogsprtet, uppreste sig tvenne korta,

tjocka stolpar, i h vilkas undra ndar voro fasta-

de de pallar, som hindrade spelet att g tillba-

ka, och deras fra formerade en liten klockstapel,

i h vilken hngde en blankt polerad metallklocka.

Akter om nyssnmde mast stod ett litet nstan

kubiskt hus, hvilket dels genom den rykande

skorstenen, och dels genom de koksaparater, som

ornerade detsamma, genast anoncerade sig som

ka bjssen eller skeppskockens residens. Emellan

denna kksbyggnad och stormasten upptogs n-
stan hela rummet af den stora skeppsbten, h vil-

ken liksom tjente till foderal t en annan min-
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dre slup, som stod jemt inpassad deruti, och

sin sida ter var uppfylld med en mngd ror,

handspakar, lsegel och mindre dylika persedlar,
h vilka antingen blifvit hr instufvade, fr att

icke skrpa p dck, eller ock ditlagde, fr att

vara bttre till hands , d hehofvet under seglin-

gen pkallade dem. Under det den vl fastsur-

rade storbten slunda ofvantill var frvandlad

till ett beqvmt receptakel fr liflsa efFecter,

tjenade den undertill som ett tak fr en nstan

ej
mindre mngd lefvande varelser, d den, jem-

te ltta trdgaller emellan dcket och dess sidor,

formerade tvenne provisionela boningsplatser, p
ena sidan fr ett hlft dussin sm grisar, och p
den andra fr ett mngdubbladt antal ankor.

Emellan akterspegeln af nmde farkost och stor-

masten, var inpassad en upprttstende tunna,

hvilken, frsedd med ls fr locket, uppfyllde,
den under en lng passage med mnga passage-

rare, s maktpliggande bestmmelsen af dagliga

tgngs-krlet fr stt vatten. D p detta stt,

dcket mellan bda masterna var s upptaget,
att det blott lemnade gngborden, eller de sma-

la gngarne mellan nyssnmde saker och relin-

garne, ppna, var deremot halfdcket, eller den

akter om stormasten liggande delen af skepps-

dcket, betydligt rymligare. Midt p detsamma

uppreste sig likvl en lg, fyrkantig byggnad,

hvilken, ppen framtill genom tvenne drrar och

ofvantill medelst en skjutlucka, tjente under namn
af kapp, ssom en sorts bislag vid nedgngen af
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karaten. P sidorna om densamma voro anbrag-

1,1 tvenne bnkar, hvilka
ej

allenast med sina

sten
tjente

som soffor al passagerarne, utan f-

ven med sine spolfrsedda undra sidor och gaf-

lar formerade hurar St ett annat slags medresan-

de varelser, nemligen en stor mngd tuppar, h-
nor och kycklingar, hvilka hr fatt sina

familje-

hvttor anvista. Ngot akter om denna kapp,

Stod en liten ntt mbel, i form af ett tempel,

inom hvars (ta glasvggar, syntes compass-l-

dan, och i hvars enpol hngde en glaslampa,

hvarmed nyssnmde vigtiga instrument under

ntterna blef upplyst. Ttt bakom detta Nach-

terhus, svngde sig ocks drillhjulet
med sin

handtagsfrsedda hjulring och sin tjocka axel om-

lindad med drilltgen, hvilka, hrifrn ledda ge-

nom blocken i dcket och relingarne, samt slut-

ligen fastade i rorpinnen, styrde p samma gng
rrets rrelser som fartygets. Andra ndan af

rorpinnen frlorade sig i en bred bnk eller ki-

sta, h vilken, anbragt vid
sjelfva akterspegeln,

dljer rorhufvudet och tjenar dessutom till ett

frvaringsrum fr signal-flaggorna p krigsskepp;

hvilket ocks gifvit den en allmn benmning af

llaggkistan, ehuru den hr s mycket mindre

gjorde skl fr namnet, som den i stllet fr en

mngd mngfrgade flaggor hyste ngra nstan

lika brokiga dufvor, som utstucko sina sm huf-

vud genom spolarna p frmre sidan af detta de-

ras dufslag. Bda ndarna af denna kista skil-

' des
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des frn sjelfva
aktersta hrnen af fartyget ge-

nom tvenne hgre, nda upp till relingen gen-
de, skplika byggnader med stora drrar, af

hvilka den ena, frvarade tskilliga navigations-

instrumenter, ssom kikare, pejl-compassen, oc-

tanter, lodlinor, loggrullar och rkentaflor, med

mera, utgjorde ett slags kontor t Styrmnnen,
och det andra deremot med inga inventarier, s

vida man icke dertill kanske fr rkna en ensam

nagelfast mbel, tjente till ett allmnnare bruk.

Slutligen sg man ocks p hvar sin sidaafhalf-

dcket tvenne kanoner, hvilka likvl, dels fr

sin lilla kaliber och dels fr det mindre starka

stt, hvarp de voro fastade vid skeppsidan, gf-
vo tillknna, att de snarare voro der till pryd-

nad, eller fr den nytta de mjligen kunde g-
ra med blotta smllen, n fr ett mera allvar-

samt bruk. Om man till alla dessa saker lg-

ger en, akterut hngande joll, hvilken, ehuru p
sitt stt icke hrande till dcket, ssom hngade
helt och hllit utombords under sina dfvertar,

nd derifrn syntes som en frlngning af det-

samma, nstan fylld upp till relingarne med en

mngd friska tropikfrukter
och grnsaker, tjenli-

ga till skeppsprovision och bst frvarade i fria

luften s har man kanske ngorlunda idee om
dckets utseende p vr Hermafrodit-skonert.

Detta dck var nu upplifvadt af en s vl
till antal som till beskaffenhet ovanlig samling

menniskor, d icke allenast fartygets besttning,

7
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som utgjorde
tolf man, utan lven alla dess pas-

sagerare, hvilka med qvinnor oeh barn uppgin-

go Lill
ej

mindre n tjugofem personer, mangranl

befunno sig derp; de lna sysselsatta med de

srskilta arbeten, som alltid tflja
ett skepps

tillsjsgende; oeh de sednare ter, ditlockade af

det vackra vdret och den nstan stilla sjn, vo-

ro frdclta i sdana srskilta, sm inbrdes bekanta

grupper, hvaruti man oftast ser passagerare sluta sig,

af hvilka de flesta nnu ro frmmande fr hvar-

andra. Dessa sistnmde syntes ock p olika stt

sysselstta sin uppmrksamhet, antingen med be-

traktandet af de mnga frmmande fremlen
inom fartygets relingar och matrosernas ovanliga

arbeten, eller ock med en frltlig nyfikenhet

kasta sina blickar p hvai andra, liksom fr att

frga, hvilka de kunde vara, som nu under en

lnqre tid skulle vistas s nra dem. Bland des-

sas antal var det en, som valt den bsta utv-

gen, att bde se och lra knna sina medpassa-

gerare, derigenom , att han valt sin plats upp
en af de omnmde sm hyttorna akter ut, bred-

vid den der Slitande Kaptenen, hvilken sednare,

under det han emellant corrigerade den, vid

rret stende matrosen , eller utropade ngon be-

fallning till den p backen sysselsatta delen af

besttningen, med tillhjelp af det papper, han

hll i handen, gjorde den frre reda fr de t-

skilliga medlemmarne af detta resande sllskap.

Lngst fr ut p gngbordet i lowart stodo

nemligen tvenne personer uppmrksamt fljande
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matrosernas arbete med ankarets upplggande p

relingen; och, ehuru blott passiva skdare der-

af, nd icke kunde underlta att ibland, liksom

ovetande och af gammal vana, uppmuntra de ar-

betande eller rda den dermed sysselsatte Styr-

mannen. Dessa voro, enligt Kaptenens utsago,

tvenne Amerikanska Sj-kaptener frn Boston,

hvilka, sedan de slt sina fartyg i Valparaiso,

nu voro p tervgen fver Panama och Jamai-

ka till Frenta Staterna. Midt emot dem i l

syntes fyra mindre vlkldda personer, af hvil-

ka tvenne, drifna af den hg att frivilligt del-

taga i ett fr handen varande arbete, som man

oftast ser hos unga , raska medlemmar af de ar-

betande klasserna, hade fattat tag i yttersta
n-

dan af tackellparen, hvarmed ngra matroser

upphissade ankarflyet fver relingen; de andra

tvenne voro deremot sj^sselsatta utanfr den pp-
na skjutdrren till kabyssen, med tillagandet af

en rtt, som, att dinma efter deras samtal med

de frstnmde, frmodligen skulle bli frukost t

alla fyra. Dessa voro tillhopa, efter Kaptenens

namnlista, "Steerage-Passengers" eller sdana

passagerare, som fr en mindre frakt bodde i

en afdelning i
sjelfva lastrummet, och

ej
hade

tilltrde till kajuten eller halfdcket. P andra

sidan, eller i lowart, promenerade tillhopa p

gngbordet tvenne herrar, hvilka voro stadda i

en liflig conversation, som det tycktes, om far-

tygets tackling, ty de kastade som oftast sina

gon upp t topparne, under det de med kan-
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nai lika blickar utpekade tskilliga delar deraf.

De strdes anda ibland hruti af en person med

umstaeher, som fattat posto vid fallrepstrappan,

och ofta, vidderas omsvngning hrstdes, frga-
de dem, om vinden vore god, huru lnge resan

skulle rcka, och dylika landmansfrgor, hvilka

de hesvarade med en smleende frtrolighet, som

tycktes lillknnagifva en nrmare bekantskap
emellan dessa trenne personer. Kaptenen frkla-

rade dem ocks vara, den ene en hemresande

Engelsk Commander, som frt en nyligen frlo-

rad rlogs-brigg, tillhrande Jamaika-stationen;

den andre en vid samma station nyligen utnmd
Lieutenant, som efter vanligheten genast efter

promotionen tervnde till England; och den tre-

dje en Kapten vid garnisonen p nyssnmde ,

som p permission ofverreste till Skottland. Midt

emot den sistumde stodo p halfdcket i l tren-

ne personer, hvilka, s vl fr utseendet som de-

ras tbrder och brutna dialekt, tycktes tillhra

den s ltt igenknda Judiska nationen, ehuru

den yngste af dem, med sin moderna kldsel,
skt likna, eller, som oftast r fallet, outrera in-

croyabilitcen hos vra Christna petitmaitrar.

De voro ocks Judar och kpmn, s vida det

icke r ondigt att tillgga det sednare, sedan

man nmt det frra. Vid sidan af dem, sutto

p ena soffan vid kappen en karl och ett frun-

timmer, omgifna af trenne barn och en piga,

hvilka allesammans tycktes tillhra en familj af

nyssnmde nation. Unde,r det mannen, obseiv

t
.&-
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verande den ldre flickans rrelser, deltog i sina

landsmns conversation, delade frun sin upp-
mrksamhet emellan det yngre barn hon hll i

knet, och en p andra sidan om kappen sittande fa-

milj, hvaraf den qvinliga delen tycktes vara freml
fr hennes synnerliga nyfikenhet. Pigan, deremot,

hade nog att gra med att, som hon sade, hin-

dra gossen frn att springa i sjn, och att frukt-

lst skrma honom fr de p backen skrikande

matroserna. Den andra familjen, som satt p

kappsoffan i lowart, var af en ljusare extraction,

och dess hela utseende tycktes frrda en hgre

plats i samhllet; hvilket Kaptenen ocks bekrf-

tade, d han, med en viss frnjelse, gaf sin

frgande passagerare tillknna , att det var en rik

kpman frn New-York, som dit tervnde frn
en resa till West-Indien. Denne satt nu och l-

ste p en "Jamaika-Gazette" under det hans

fru med sina blickar fljde barnens rrelser, hvil-

ka stodo och roade sig t den granna compassen,
hindrade att vidrra densamme af den i deras

hnder, hllande pigan, h vilken, sin sida^. tyck-
tes vara mera road af att con versera med den

vid rret nrstende matrosen, n att betrakta

det instrument, efter hvars rrelser han rttade

sina. Lngst akter ut p flaggkistan satt terigen

en annan vlkldd herre, och lyssnade till sam-

talet mellan Kaptenen och den nrsittande pas-

sageraren. S vl dess gulbleka hy, som de p

Spanska sprket gjorda frgor, han emellant

adresserade till den sistnmde, gfvo anledning
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I ill lon frmodan, alt lian var ngon Creol frn

Terra Firma, fvensom att han var nrmare be-

kant med denne, hvars blonda eomplexion n--

da tycktes frrada ett helt olika och mycket

nordligare hemland. Da den frra vande sig

om , fr att betrakta ngot freml i l , hrdes

ocks den sednare underrtta Kaptenen, att den

Spanske herren var en Colombian, hvilken i en

diplomatisk beskickning afgick (ill Frenta Sta-

terna. Slutligen fylldes passagerarnes antalafen

mulalt-pojke, hvilken kom frn. kabyssen med

eld och cigarrer t de nyssnmde akter ut sit-

tande personerna.

Emellertid aflgsnade sig fartyget mer och

mer frn land, och d det lg bidevind fr att

kryssa sig upp emellan Jamaika och Domingo,

brjade det snart f knning af den dyning, som

den stndiga passad-vinden frorsakar i Caraibi-

ska sjn. I samma mn dess gungningar tillto-

go, minskades ocks antalet af passagerarne p

dcket, och efter hand frsvann den strre de-

len genom kappen, antingen neddrifna af kn-

ningen af annalkande sjsjuka, 01101' ock fr att

tillse och emot rrelse frskra sina effekter i

kajuten,

Sedan man, till den ndan, nedkommit ut-

fr trappan i kappen, befann man sig i ett slags

frstuga med en skjutdrr p h vardera sidan till

tvenne hyttor, eller
'
Staterooms

"
hvilka nu oc-

cuperades af de tvenne familjerna. P frmsta

skottet bakom trappan bolns en tredje drr till
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Penteriet, eller Hofmstarens skafferi, och raidt

framfr trappan ledde tvenne dubbeldrrar till

sjelfva kajuten.
Detta rum, som upplystes af

tvenne fnster i akterspegeln och ett i taket, var

vl af en betydlig storlek, jemfrdt med
sjelfva

fartygets, men ganska litet i anseende till den

mngd personer, som nu bodde i detsamma.

Emellan fnsterna p den rundade panelning,

som betcker rret eller rttare hjertstocken,

hngde en spegel , och nedanfr den stod en bir,

hvilken, medelst den dubbla skifvans utslagning,

kunde frvandlas till ett temligen stort bord.

Emellan denna mbel och sngstllena p sidor-

na af rummet, voro hga och breda afsatser,

h vilka, uppgende frn golfvet till fnstren, be-

tckte skepps-hvalfvet, och formerade p h varje

sida tvenne soffor fver hvarandra, som, med

tillhjelp
af madrasser , voro frvandlade till lika

mnga provisionela sofstllen. Bda sidovggar-
ne upptogos helt och hllet af de egentliga sn-

garna eller fasta kojerna, af hvilka funnos tren-

ne p hvardera sidan, d kajutens hjd fr ut

medgaf tvenne fver hvarandra, men icke mera

n en akter ut, der de omnmde afsatserna f-

ver hvalfvet betydligt frminskade rummets hjd.
P den fjerde vggen, eller kajutskottet, voro

emellan drren och sngstllena placerade tven-

ne stora vggskp, hvaraf den nedra delen ut-

skjt s mycket att den formerade en slags sof-

fa, och den fra, som gick till taket, var fr-

sedd med glasdrrar, inom hvilka man sg di-

I
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verse effekters hrande till Stewartens sknk. I

Laket och under
"

Skylightet" hngde en lampa,
och den strre delen af golfvet upptogs af en

blandad mngd koffertar, kappsckar och sam-

manlaggda tltstolar, hvilka sednare blifvit uttrng-
da och succederade af de frra.

Man hehfver vl knappt hafva gjort ngon
sjresa, fr att kunna frestlla sig hvad fr en

oordning och otreflig trngsel, det skulle rada i

detta af s mnga, fr h varandra frmmande,

personer bebodda rum , ej
allenast nu utan fven

s lnge till dess passagerarne dels hunnit vnja
sig ngot vid sjn och hvarandra, och dels funnit

ndvndigheten af att iakttaga de lagar och under-

kasta sig de skyldigheter, utom hvilka intet sam-

hlle, af hvad egenskap som helst, och allra

minst ett, bvars vistelseort r s inskrnkt, n-
gonsin kan njuta ngon trefnad. Fr den ter,

som ngon gng utgjort en medlem af ett dylikt

sjresande sllskap, frefaller det
ej

mindre tyd-

ligt, att det hufvudsakligaste beror p fartygets

chef, att, s vl i brjan af resan etablera den-

na trefliga ordning, som att under lngden af

passagen hlla densamma vid makt. Detta r

emellertid en sak, hvari kanske mngden af coop-

vardi-kaptener icke kan skryta af att hafva s

fullkomligt lyckats, d den mer och mindre fram-

gngen af deras bemdanden i den vgen s be-

tydligt dependerar af det inflytande, de genom
sitt mer och mindre bildade umgngesstt kunna

frskaffa sig bland sina passagerare, hvilka i all-
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mnhet, med rtta, ej
anse sig ovilkorligt hafva

underkastat sig skepparens auktoritet, p samma

gng de embarkerat hans fartyg.

Ehuru Kaptenen hr om bord, till en br-

jan, ej
var s synnerligen omtyckt, i synnerhet

bland den egentligen sjfarande delen af dess

passagerare, till flje af den ovanligt stora mngd
menniskor, han tagit om bord p sitt lilla fartyg,

s terstlldes likvl smningom det goda fr-

stndet emellan honom och dem, s vl genom

ndvndigheten fr de sednare att finna sig i en

sak, h vilken nu icke kunde hjelpas, som fven

genom den frres kloka bemdanden att befrm-

ja ordning och beqvmlighet, hvilka vittnade om
bde tckt och vana i sdana fall. Detta, tillika

med det milda klimatet och den vackra, ehuru
ej

gynnande passad-vinden, som tfljde nra hela

frsta hlften af resan, och som tillt ett nstan

bestndigt vistande p dck under soltltet, bi-

drog lika mycket att snart nog infra s mycken
trefnad, som man kunde vnta inom relingarne

p ett s beskaffadt fartyg.
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V.

EN IINSNING.

Seglingen fortsattes i den Weslindiska Ar-

chipelagen, vl n got lngsamt, men utan ngra
minnesvrda fvenlyr; och, gende lowarts pas-

sagen emellan arna Jamaika, Domingo, Guba

och Grooked Island, under kryssande mot en

merendels svag passade, sllan afbruten af n-

gon starkare regn by, befann sig, efter fjorton da-

gars segling, ndtligen vr hermafrodit p hj-
den af n Rum och afskar krftans vndkrets p
samma dag vid middagstiden. D vdret var

vackert, voro nstan alla passagerarne p dck,
som vanligt spridda i grupper under soltltet,

och p olika stt sysselsatta med lsning, conver-

sation, schackspelning, eller ock, mera overksamt,

blott njutande af den friska, behagliga vinden,

under betraktandet af den sistnmde n, hvil-

ken passerades ganska nra.

P en gng afbrts den, hittills endast af

vindens susning i tacklingen och sjns sorl fram-

fr bogen strda, tystnaden inom relingarna af

ett doft rop fr ut, som tycktes komma frn n-

gon under bogsprtet; och d allas blickar vn-
des dit t, mttes de af en, frn galjonen lng-
samt uppkommande, hisklig figur, h vilken, kldd
i en af vatten drypande kostym, tycktes hafva

uppstigit ur hafvets skote. Dess bistra , af djupa
fror korsade, ansigte, framstack vildt emellan de

grofva, tglika lockarna, som vta och okamma-
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de nedhngde p dess breda axlar, hvilka, lik-

som de grofva armarna och benen, voro alldeles

nakna, under det den friga delen af den stora

kroppen var fantastiskt omlindad med en mngd
rda, hvita och bla tygstycken i den mest bi-

zarra smak. I ena handen hll han en lng, tre-

uddad gaffel och i den andra en ropare, genom
hvilken han, efter att hafva prejat fartyget, till-

knnagaf sig vara hafvets Gud , jemte sin nskan,

att lra knna de fr honom obekanta personer,
som nu fr frsta gngen passerade tropiken.

Efter honom uppkommo tvenne andra, lika gro-

teska personager, hrande till Gudens svit, af h vil-

ka den ene, som hll en stor kikare under ar-

men, frklarades fr dess Constapel, och den an-

dre, som var en lng, svart figur, med en spak
i handen och en stormropare, hngande i en

trossnda omkring halsen, presenterades som dess

Hgbtsman.
Med gra vitetiska steg skred detta, synbarli-

gen ur hafvet nyligen uppstigna, sllskap frbi

matroserna, som vrdnadsfullt lemnade rum fr
dem p backen och gngbordet, bort till lialf-

dcket och Kaptenen, hvilken Neptunus nu gra-

tulerade att ega en s vacker och vlhllen sku-

ta, som dess Constapel redan p morgonen ha-

de igenknt fr en gammal "Trader" p West-

indien, och dessutom tillhrande en nation, som

var en af Gudens synnerliga favoriter. Sedan

Kaptenen vederbrligen besvarat denna artighet,

tillsade han Styrmannen att upphmta folk-pas-



108 RESA ME 1. 1, AN SDRA

set och passagers-listan, fr att lggas under

Ilafsgudens gon; fa vilket denne sistnmde lik-

val frekom ined frk lran att det vore ondigt,
da, oaktadt mngden af passagerare, han nd

igenknde de flesta ssom frut presenterade, och

med de f terstende, som icke voro i detta

predikament, hoppades han bekantskapen snart

skulle vara gjord.

Derp vnde han sig, efter ett gonkast p
de honom begapande passagerarne, genast till vr
frut nmde Judiska petit maitre, hvilken, med
sin kurjsa min och frundrande tbrder, vi-

sade sig vara bland deras antal, som icke frr

hade sett detta spektakel, och derfre med s

mycket strre intresse deltog i detsamma. Efter

att hafva helsat honom med ett familjrt slag

p skullran med sin grofva hand, tillknnagaf
Guden sin frundran fver att finna en sdan
liten grann herre hr om bord ,

och frgade ho-

nom derjemte, hvad som kunde frmtt honom,
att nu vga sitt dyra lif p sjn, och utstta sin

granna kostym fr att bli nedsmutsad om bord

p ett fartyg hvarunder han frtroligt fingra-

de det lysande sidenband, som en collier upp-
bar sprttens lorgnette. Denne, frbryllad s vl
af Neptuni familjra sprk och fasoner, som ock

af de omkringstendes illa terhllna lje, sva-

rade endast med en stum frlgenhet, hvilken

icke minskades derigenom att Guden nu befall te

sin Gonstapel lta den nybakade passageraren
inskrifva sitt namn i frteckningen p sdana.
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Denne framdrog, till den ndan, ur de yfviga
vecken af sin vla drgt, ett sammanrullad t ark

groft karduspapper, jemte ett oformligt stycke
rdkrita, h vilka bada persedlar buro synbarliga
mrken af deras fuktiga gmstlle. D vr for-

lgne Jude emellertid icke syntes bengen att

verkstlla den anmanade inskrifningen, antingen
af en viss medfdd motvilja fr att teckna sitt

namn p ett blankt papper, eller ock kanske blott

surprenerad af de mindre beqvma skrifmateri-

alierna, befriades han ndtligen frn sin vnda

genom Gudens nedltande frskran, att han kun-

de slippa egenhndigt teckna sill namn, svida
han genom en douceur t dess Constapel kunde

frm denne att gra det. Ytterligare hrtill

uppmanad af en bakom stende landsman, hvil-

ken troligen af egen erfarenhet knde, att ingenting
annat hjelpte eller egentligen syftades med detta

upptrde, upptog vr Israelitiske incroyable lng-
samt sin brs, och p samma gng han med na-

tionel afsaknad frflyttade en blank castilianare

frn dess gmma i Neptuni Constapels nerbecka-

de hand , befriade han sig fven frn vidare be-

svrlig gemenskap med Hafsguden och dess svit.

Emellertid hade Hans Oceanliga Majestt
vndt sig t en annan passagerare, den redan

nmde Colombianen, h vilken han, med ngot
mera aktning, helsade utmrkt vlkommen frn
ett land, som frr, under den Spanska flaggan,

hade sndt s mnga rika laddningar fver hans

rike, och p s mnga olika stt bidragit att rik-
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ta lians skattkammare, samt oka lians drabanters

inkomster, och som lv en nu brjade bidraga till

lifligheten p dessa farvatten, om icke s myc-
ket med sin egen, tminstone med andra natio-

ners Ilgger. Denne , som ganska vl frstod

Engelska, men som antingen icke kunde eller ic-

ke ville tala det med den munvige Hafsgudea,
och derunder troligen utstta sig lr tlje, val-

de ett annat mera universelt sprk , under det

han lt en liten gul talisman falla frn sina lin-

grar ner i den frres hand. Neptunus, som ic-

ke ansg under sin vrdighet, att
sjelf emottaga

denna gyllene gfva, nickade blott ett ndigt
tack der f re, och, ltande den ligga i den ppna
handen, hvarest den gjorde ett glnsande afbrott

mot den bruna botten, frde den nrmare upp
till sina gon, under det han frnjd t utropade:

"Ack ! se min Kungliga cousin Ferdinand !

Det linnes vl f portrtter, som ro s utspridda

och s vlkomna som ditt, ehuru man icke kan

neka till, att de flesta tycka mera om dessa sm,
vl infattade copierna, n

sjelfva
ditt lefvande

original; och bland dessas antal tror jag mig med
dubbelt skl kunna rkna Sefior" hvarvid han

vnde sig till Colombianen "som
jag

frmo-

dar icke r intagen af ngon synnerlig krlek

fr Kung Ferdinand i Spanien?"
Med detsamma vnde sig hafvets Monark t

en tredje passagerare, ter en medlem af Levi

slgte, h vilken han frmodligen hade goda skl

tro fven gjorde sin frsta sjresa , oeh som han
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derfre helsade vlkommen till tropiken , med en

frfrgan, huru den gungande frden bekommit

hans dervid ovana mage; hvarvid han gaf ho-

nom en ltt klapp p nyssnmde temligen proe-
minenta del af den lilla Judens feta lekamen.

Denne ter, som nyss varit vittne till prejandet
af en medbroders pung, trodde sig kunna und-

vika en dylik aftvungen utgift, derigenom att

han besvarade helsningen med frskran, att han

mdde s mycket bttre, som det icke var fr-

sta gngen han passerade vndkretsen. P Nep-
tuni invndning, att han icke kunde pminna
sig frut haft den ran gra bekantskap med

honom, svarade den synbart frlgne passagera-

ren, att han, det oaktadt, fr ngra r sedan

gjort en resa fver oceanen i ett Engelskt fartyg.

Ehuru den sluge Hafsguden vl studsade ngot
vid detta ofrmodade svar, s fann han sig n-

d gonblicket derefter, och sedan han vexlat

ett sklmsk gonkast med sina fljeslagare, sade

han, liksom efter ett nogare pminnande: ''Ack

ja, ni har rtt min herre, jag kommer nu ihg
det ni var visst med i ett Engelsk skepp,
som vid den tiden afskar tropiken under en s

svr storm, att jag icke kunde komma om bord,

och som fr den hrda kultien hade alla sina

stora undra segel beslagne och blott de sm

bramsegeln tillsatta, samt dessutom flaggen his-

sad p bogsprtet fr att tillknnagifva sin svra

belgenhet. Jag ber er om frltelse min herre

frhll det sig icke s?" Hvad den listige
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sklmen vntat, intrffade ocks: ty Juden, som

aldrig gjort ngon sjresa frr, och
ej

misstnkte

ngon list, utan trodde, att den narrade Neptu-
nus, genom sin frga, blott ville urskulda sitt

eget misstag, och betcka retrtten, svarade ge-

nast, utan minsta betnkande, att frhllandet

var precist sdant, och att han
sjelf just passe-

rade vndkretsen i detta skepp, samt tillade, i

sin glada ifver fver att nu hafva sluppit fr s

godt kp, att fartyget var i en svr belgenhet
och frde precist samma segel och flaggen p
sdant stt som var nmt. Han hade ocks icke

vl slutat denna, som han trodde, all frlgen-
het slutande frklaring, frr n en hgljudd
skrattsalfva frn, ej

allenast Neptunus och hans

drabanter, utan fven de omkringstende matro-

serna och en stor del af passagerarne, fverty-

gade den stackars Israeliten , att hans svar fram-

bragt en helt motsatt verkan, eller att han ge-

nom detsamma kommit, som man sger, ur

askan i elden. Han blef ock snart frvissad hr-

om, d den nnu skrattande Neptunus vnde sig

till Kaptenen och passagerarne, och vdjade till

dem, om icke den, som hade frklarat sig va-

rit om bord p ett skepp, som i en storm lnsat

fr blotta bramseglen med flaggen p bogsprotet,

antingen genast borde kastas fver bord, ssom

frmodligen hrande till besttningen p^r
'

\he

Jlfing Dutchman" eller ock frbunden till er-

lggande af dubbla inskrifningspenningar, ssom
den
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den der, med en all laglig sjmanver sttande osan-

ning, ville inbilla Hafvets Gud, att han frr n

nu passerat en af dess rikes demarkations-linier.

Ett allmnt, af fortsatt lje beledsagadt, bifall

hrtill, tvingade den utnarrade Juden att ppna

p pungen, och under det Neptunus tog afsked

af honom, lofvade han frm sin svarte Hg-
btsman, att, mot en liten "discretion" ge honom

lectioner i seglens namn, bruk och stllning, till

undvikande af dylika ledsamma felsgningar fl-

en annan gng.
Derefter adresserade sig vr nsvise Neptu-

nus till den ena af fruarna, som han kompli-
menterade fr dess raskhet att fverlemna sig t

de sjelfsvldiga vgorna, h vilka han likvist lofva-

de hlla i styr, tminstone s lnge, till dess de

hunnit framfra en sa dyrbar brda frun ha-

de en liten embonpoint till sin bestmmelse.

Han beklagade jemvl, att han icke kunnat fr-

moda ett s litet fartyg hysa s frnma damer

om bord, annars hade han visst medtagit sin k-
ra Amphitrile, h vilken alltid lg fver honom

att f gra visiter p skeppen, dit han likvl s

mycket mindre gerna lt henne medflja, som

hon
ej

allenast belamrade giggen med sina kam-

marjungfrur och hattaskar, utan fven frlngde
dessa besk genom sitt oupphrliga prat och fr-

gor om moder, nyheter, med mera dylikt. Han

trodde ocks, att, om han ftt det njet presen-

tera henne denna gngen, skulle herrskapet
8
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Lada sidor varit mycket beltna och trakterade

af hvarandras sllskap. Den stackars frun, som,

redan vid Gudens frsta helsning, upptagit sin

lsen, och sedan med frlagenhet afvaktade lg-

ligt tillflle, att genom dess framlemnande afbry-
ta adressen, lyckades icke deri frr n nu, d

Neptunus ndtligen stannade med sitt prat, fr
att tacka fr gfvan, h vilken han sade sig endast

kunna emottaga med det vilkor, att han finge

fverlemna den t sin kra hlft, ssom en sou-

venir af en dame, med h vilken han nskat hon

ftt gra en personlig bekantskap.

Slutligen vnde sig den sluge Sjguden till

en af pigorne, h vilken under hela tiden fljt det

vta triumviratets rrelser, med af frundran ga-

pande blickar, hvari njet att betrakta de besyn-

nerliga personagerna ljligt blandade sig med far-

hgan, att mjligtvis befinna sig s nra lifslef-

vande hafstroll. Ocks spralt hon vl tillbaka

ett steg, antingen af rdsla, eller blott modesti,

d Neptunus klappade henne p kinden, under

det han helsade henne, men strckte likvl icke

retrtten lngre, d den galante Hafsguden bifo-

gade med sin karess en smickrande artighet f-

ver hennes vackra nnsigte, liksom vore det hen-

ne omjligt, att icke med vlbehag lyssna p dy-
lika granlter frn en mansperson, han matte nu

vara troll eller menniska. Neptunus frgade hen-

ne derefter, livad som hade tillskyndat honom

lyckan att f gra hennes bekantskap, h vilken

var s mycket mera angenm, som det s sllan
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unnades honom fa formera connoissance med

fruntimmer, och n mindre med unga ogifta,

h vilka hgst sllan togo vgen genom hans stater-

D han emellertid icke fick ngot svar hrp,
besvarade han sjelf sin frga, med den frmo-

dan, att hon skerligen icke vgat sig p sjn
fcr ngon ting mindre, n att ska sig en man

p andra sidan hafvet; och ehuruvl han icke

fruktade, att en sdan skulle snart infinna sig

der, s tyckte han nd, att hon icke behfde

gra en s lng resa i detta ndaml, ty, fastn

han
sjelf

icke kunde tillbjuda henne sin hand,
ssom varande redan frmld, s skulle han ger-
na se sin Constapel gift med en s vacker flicka,

och fick derfre nu ran presentera denna ssom
en ung, rask sjman, med h vilken han hoppa-
des hon skulle finna sig ganska lycklig. Hvad
nu ocks den, synbarligen mera frlgna, n stt-

ta, pigan tnkte om detta frieri, s afbrts det-

samma genom hennes husbondes mellankomst,

h vilken, under det han slppte en penning i fri-

arens hand, frklarade, att flickan nu icke kun-

de engagera sig, d hon var i hans tjenst;
h var-

p den retirerande Guden smleende svarade:

"Ja s hon
tjenar er min herre" och tillade,

under det han drog sin drjande Constapel med

sig: "kom min gosse, flickan kan
ju

icke
tjena tv."

ndtligen vnde sig Neptunus ter t Kap-
tenen med frklaran, det han nu icke kunde upp-
tcka flera personer om bord p dess fartyg, h vil-

ka voro honom frmmande, och att han sledes
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vore frdig alt lemna den vackra skonerten, samt

tillsade derfre sina drabanter, att ga fr ut och

se till att giggen vore klar. Kaptenen bod ho-

nom nu stiga ner i kajuten, fr att dricka ett

glas, innan han satte af, men derp svarade han,

att han nu icke hade tid der till , d ban redan

tyckte sig se en seglare i lowart, h vilken han,

tillika p stenkolsrken, luktade att det var en

Engelsman, som kom nedseglande med passaden,

och som skert medfrde mnga, fr honom okn-
de passagerare till Westindien; och att han s-
ledes finge skynda dit om bord, men alt han i

alla fall skulle, om Kaptenen s behagade, taga

en grogg p fallrepet. D Sledwarten till den n-

dan upptagit rom-flaskan och vatten-karafinen ,

bad Guden honom ocks genast tillaga en sdan

"not too weakf och sedan han tillnskat Kap-
tenen en lycklig resa, hvartill han i sin mn
skulle bidraga s mycket som stod i hans makt,

strtade han p en gng den starka groggen i sig.

Derefler skyndade han fr ut p backen, der

han och hans kamrater i gonblicket frsvunno

under bogsprtet, h vilket i detta afseende kun-

de kallas en kuliss, bakom h vilken gmde sig

aktrerne i denna farce, h vilken uppfres p olika

vis orn bord p nstan hvarje fartyg, som passe-

rar tropiken eller eqvatorn, och gifves med mer

och mindre framgng och bifall, allt efter som

antalet och besk affenheten af novitier, samt qvick-

heten hos hufvudpersonen, ger mne till lje och

munterhet.
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VI.

EN STORM.

Efter vndkretsens passerande frndrade sig

seglingen i tvenne afseenden: de hittills stndigt
sedda Westindiska arna voro redan andra da-

gen ur sigte, och med detsamma allt land p
denna sidan frsta landknningen af Norra Ame-

rika; fvensom den hittills blsande ostliga pas-

sad-vinden brjade draga sig mer och mer t

norr, till dess den ndtligen, efter ngra dagars

frlopp, och lika mnga graders framtrngande
norr om tropiken, hunnit upp till nord-ost, d

den smningom utstillnade och uttrngdes snart

af en ltt syd-ost krring, h vilken, efter hand

dragande sig till full sydlig, slutligen tfljd af

regnbyar kom friskt blsande frn syd-vest, och

sledes i sin alldeles motsatta riktning med pas-

sadens sista flgtar, liksom bekrftade ankom-

sten till de variabla vindarnas emporium. Un-
der tiden erbd seglingen ingenting mera mrk-

vrdigt, n alla dylika i dessa farvatten, och

ehuru angenm resan kunde vara, tminstone fr
de mera sjvanda passagerarne, s gaf den just

icke mne af ngot mera allmnt intresse, hvar-

ken fr beskrifvaren att utveckla eller fr lsa-

ren att inhmta. Slunda , under det loggbokens

upplinierade folio-sidor presenterade den vanliga

mosaiken af dag, datum, vind, vderlek, miltal,

longitud, latitud m. m., upptecknade i en s-
dan concis abreviations-stil och med s teckniska
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termer, att denna volum, fr ett profant ga,

snarare liknade ett hieroglyfiskt manuskript, n

en Journal, tjenlig till att upplysa en landman om
resans hndelser, kunde passagerarnes dagbcker,
under samma tid, i detta afseende icke innehl-

la annat n matta variationer af de vanliga the-

mata: vackert vder, regn, blst, sjgng, hajar,

delfiner, seglare, flygfiskar o. s. v. Vi skola der-

fre nu gra ett tta dagars hopp i berttelsen,

och ofver hlften s mnga hundrade mils sprng
i resan, s att vi p en gng befinna oss p 38

graders latitud, eller ungefr p hjden af Cap
Hatteras en lg udde med ett utskjutande

ref, som anses fr ett af de farligaste p hela

den lnga Nord-Amerikanska kusten och s

nra land, att vi hade god knning af Golfstrm-

men, eller den bestndiga hafsstrm, som stter

lngs kusten af Norra Amerika, och frorsakas af

den bestndiga ostliga passad-vinden, hvilken for-

serar vattenmassan frn Atlantiska Oceanen in i

Caraibiska sjn, der den, motad af Panama-n-
set och Mexikanska kusten, mste taga en nord-

ligare riktning, och sammanprssad mellan Cuba

och Florida, slutligen rusar upp lngs kusten af

Frenta Staterna, och vid vissa tillfllen knnes,

ehuru svagt, till och med nda upp till New-

Foundlands bank.

Som denna strm naturligtvis mycket be-

fordrar seglingen frn Westindien till mera nord-

liga latituder, s ska vanligtvis fartyg, som m-

na sig t detta hll, att s fort som mjligt komma
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i tnjutande deraf , c derigenom att de, sedan de

ro vl fria fr de lga, med farliga grund in-

fattade, Bahama-arna, styra nordvest, till dess

de genom skillnaden i vattnets temperatur finna

sig vara inom den, mellan tropikerna upphetta-

de Golfstrmmens vattenmassa. Den stora ltt-

nad, navigationen hrigenom erhller, frmin-

skas nd ngot af den stormiga och oskra v-
derlek, som granskapet med Nord-Amerikanska

kusten oftast medfrer under hst- och vinter-

mnaderna, d
ej

sllan vinden med ovanlig ha-

stighet frndrar sig frn de blida och fuktiga

syd-ostliga hafsvindarna till kalla och torra nord-

vestliga, hvilka komma p en gng utblsande

frn land med hela styrkan af en hftig storm.

D vi nu voro i November, en mnad, som ic-

ke gerna utkdsnar sjmannen med fr mycket

stiltje,
hvarken p stersjn, Nordsjn eller den

del af Atlantiska hafvet, som ligger p denna

sidan om norra vndkretsen, s bde vi ocks

icke skl att frmoda, det vr skonert skulle slip-

pa fram fr bttre kp, n alla andra fartyg,
eller att den, ehuru hermafrodit, skulle mindre

hrdt bli anfktad af Eolus, n fartyg af de an-

dra genera. Vi hade ocks icke seglat lnge un-

der Golfstrmmens inflytande, eller vl hunnit

hjden af ofvannmde Cap, frrn vi fingo p
samma gng en

liflig fvertygelse om motsatsen,

som erfarenhet af den hastiga frndringen i v-
derlek p detta farvatten.
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Del var sent p eftermiddagen och solen

hade redan nrmat sig s mycket vestra hori-

zonten, alt dess strlar nu hrjade intrnga mel-

lan relingen och undra kanten af de lgre seg-

len, och p delta Stt upplyste dcket, h vilket

annars varit fr det mesta beskuggad t af dessa

segel. Vinden kom friskt blsande frn sydost,

eller ngot aklerligare n tvrs in p fartyget,

som, makligt rullande emellan de mttliga vgor
den uppreste, hade nstan alla sina segel tillsat-

ta, och med lsa boglinor och utslppta skot,

liksom under en ledig nonchalance, lt sig fram-

fras fver tta mil i timmen. Den bestndiga
massan af skum, som under ett jemt forssande

buller framvltrades fr bogen, kades och min-

skades allt efter som denne del af skeppskrop-

pen sakta snktes eller lyftes af de upphinnande

vgorna, och snderskrs derunder idkeligen af

frstfven, i tvenne lnga och smala drifvor,

som, fljande hvar sin sida af fartyget, slutligen,

tillika med det af otaliga sm hvirflar och bldd-

ror bestende klvattnet, formerade trenne pa-

rallela linier, h vilka fr en lngre tid marquera-
de skeppets vg genom vattnet. Med undantag
af ett och annat ltt stnk, som ibland yrde f-

ver lowarts-bogen in p backen vid ngon ovan-

ligt djup dufning af frskeppet, och som snart

upptorkade igen, syntes ingen vattendroppa p
det torra dcket, hvilket i snygghet och hvithet

kunde tfla med ett renskuradt salsgolf. En mngd
af passagerare syntes ocks nu, promenerade ef-
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ter h varandra fram och tillbaka, p detsamma,

h varibland de flesta voro stadda i ett allmnt,

och, som det tycktes, af de tla skrattsalfvorna
,

muntert samtal med h varandra, och ngra an-

dra deremot, mindre hgljudt och mera allvar-

samt, fortsatte sina jemna slag lngst akter ut,

synbarligen mindre inbegripne i ngon under-

hllande konversation, n observerande vderle-

ken och gifvande h varandra tillknna sina tankar

derom. Dessa sednares gng strdes ocks ibland,

antingen af de halter som gjordes,
fr att mera

beqvmt kunna betrakta den del af himmelen,

frn hvilken vinden kom, eller ock af de afvik-

ningar frn promenaden, som gjordes ned till re-

lingen i l, for att under den utfirade bommen
kunna mera beqvmt observera solnedgngen, el-

ler rttare den nord-vestra delen af himmelen,
b vilken nu brjade antaga ett hotande utseende.

En mngd ltta strmoln, hvilka af vinden

blifvit drifna till nyssnmde del af horizonteu,

hade nu p ngon tid brjat hr samla sig, och,

liksom af ngon motande kraft hopade p hvar-

andra, begynte de uppstappla sig mera konden-

cerade, och formerade sig snart i en svartgr

molnmassa, som, tung och hotande, brjade ut-

sprida sig emellan horizonteu och deri nedgen-
de solen. Denne ter, som redan antagit ett

blekrdt utseende, snkte sig allt mattare och

blekare ned mot den ojemna kanten af det mr-
ka molnet, till dess den slutligen frsvann bak-

om detsamma, och kunde nu endast spras p
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de ijusa, kggelformiga strlkastningar , med hvil-

ka den liar och der i olika direktioner genom-

trngde, och som visade, att skymassan antin-

gen icke varit hel, eller ock redan brjat att fr-

dela
sig. Detta syntes snart nnu tydligare, d

tskilliga af dess fra delar, liksom lsryckta af

ngon hftig kraft, brjade tskiljas
och med till-

tagande hastighet sprida sig uppt himmelen.

Emellertid hade fven den ned ra kanten smnin-

gom lyft sig s mycket fver horizonten, att d

solen slutligen, lik en matt gldgad eldkula, ned-

gick, hann den jemt mellantrnga sina sista hem-

ska strlar, liksom fr att i sista gonkastet var-

na fr den kommande hastiga frndringen i v-
derleken.

Denna varning var ocks icke fruktlst gif-

ven, ty uppmrksamma gon hade lnge fljt,

s vl den nedgende solen, som de hastigt upp-

stigande molnen; och den frstnmde hade icke

frr sjunkit under horizonten, n Kaptenen, ef-

ter en hastig blick uppt topparna, ropade: "alle

man p dck , att berga segel." Snart voro ock-

s alla l-segel och de mindre ltta segeln borta,

och d derefter en rst frn frtoppen frgade:
"skola vi refva eller berga toppseglet," hrdes

straxt Kaptenens stmma, med den hastiga ifver

som s vl markerar, huru mycket skyndsamhet
r ndvndig: "berga och besl hvar enda lapp,

annars fr vi snart den som gr det." P det-

ta stt drog det
ej lnge, frrn alla seglen, med

undantag af klyfvaren, Voro bergade; och, i stal-
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let fr att styra den gamla kursen undan den

nnu blsande goda vinden, lades skonerten bi-

devind fr styrbords halsar , s att den nu lg
med akterspegeln vnd t solnedgngen, klar att

p detta stt emottaga den frn nord-vest kom-

mande stormen.

Under det fartygets utseende uppe i vdret

slunda af dess besttning frndrades, brjade
fven dess dck antaga ett annat utseende i an-

seende till de derp varande passagerarna. De

flesta af dessa blefvo ofrmodadt uppskrmda af

Kaptenens befallning att berga segel; ty, ehuru

de icke varit nog mycket p sjn, fr att af luf-

tens utseende kunna frutsp den kommande fr-

ndringen i vderleken, hade de nd nu varit

tillrckligt lnge om bord, fr att finna, s vl
af hastigheten som tonen, h varmed Kaptenen be-

fallte sitt folk intaga seglen, att ngonting ovan-

ligt var frde. Deras jemna promenad p dc-
ket blef ocks i samma gonblick afbruten, och

i stllet fr det muntra samtalet, brjade nu de-

ras frgande blickar vandia , under stum villr-

dighet, emellan matrosernas arbete och Kapte-
nens ansigte, i hvilket sednare de likvl icke l-

ste ngot annat svar, n det, dennes forskande

gonkast p molnet vid solnedgngen, mjligen
kunde anvisa. Deras rdda och frltliga nyfi-

kenhet blef likvl snart nog tillfredsstlld , d

Kaptenen, som nu kom ihg sin dubbla befatt-

ning, af Skeppare och Vrd, vnde sig till dem
med en uppmuntrande frskran, att det var in-
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genting farligt, och att vi blott finge en lilcn

blst frn ell annat hall , som snart gick fver.

Han tillade emellertid, under det han vnde sig

t fruntimren, som sutto p soffan vid kappen,
att det kanske vore bttre om de, som icke vore

desto mera roade af att betrakta ovdrets utbrott,

gingo ner i kajuten under tiden, der de voro

mindre generade af manvern. Denna anmaning

tlyddes ocks, af s vl alla fruntimren och bar-

nen, som fven af en del af de manliga passa-

gerarna, af hvilka sednare likvl en och annan

med sitt oskra drjande p dck och i kajut-

gngen tycktes vara i rdd villrdighet, om han

borde bli uppe eller nere, under den fruktade

katastrofen.

Under tiden hade den emellan norr och

vester liggande del af himmelen betydligt frn-
drat sig, s att, i stllet fr ett tjockt, tungt

moln, s-d^ man nu endast en mngd tunna, lt-

ta skyar, hvilka kommo jagande emot oss med
en fart, som skulle de

vilja
tfla om att frst

hinna fram. nnu kndes emellertid ingen skill-

nad i vderleken om bord, utan den ljumma

syd-ost-vinden blste nstan lika friskt och fyll-

de jemt det enda seglet, som var tillsatt; s att

skonerten sakta och tyst skred, fram genom bl-

jorna, liksom under motvillig frundran ofver att

nu finna sig vnd emot dem. En djup tystnad

rdde inom relingarna, ty bde besttningen och

passagerarna stodo under en stum vntan p ov-

drets utbrott, liksom fastnaglade p sina platser,
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med spnda blickar p himmelen och sjn ak-

ter ut.

ndtligen strdes denna hemska tystnad af

ett slag frn klyfvren, hvilken redan brjade
sakna vind fr att st full, och slog snart emot

staget fr hvarje sj. Nu kndes icke den rin-

gaste vderpust p dcket, och om man haft ett

bart ljus tndt p detsamma, skulle lgan hafva

brunnit med lika perpendikulr stillhet, som i

ett stngdt rum. Detta djupa lugn rckte likvl

ej mnga sekunder, ty nu hrdes redan en sus-

ning liksom af en strm, under det en fradgan-

de hafsyla kom flygande emot oss; och just som

Kaptenen, hvilken stod lngst akter ut p flagg-

kistan, skrek till rorgngaren: "upp med rret!

hr kommer han!" flg hatten af hufvudet p
honom, och med detsamma rusade stormen in

frn bagbords lring med ett hest skrn fver

skeppet, tfljd af ett fverrstande, gllt hvi-

nande i tacklingen; och i samma gonblick lade

skonerten fver s mycket, att hela gngbordet
lades under vattnet. Allt, hvad som

ej
var de-

sto fastare frskrad t p sin plats, ramlade hr-
under utfr dcket t l , och deribland voro f-

ven ngra passagerare, hvilka troligen, att dm-
ma efter deras fysionomi, ty deras rop kunde

icke hras, ansgo sig redan frlorade.

Det frsta menskliga ljud, som trngde sig

fram genom stormen, var: "Hal an klyfverts
skot!" hvilket kom frn den mot storbommen lig-

gande Kaptenen; och d nu matrosen vid rret
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ftt roi pinnen upp i Jowart, med tillhjelp af sin

egen kroppstygd, h vilken nstan hngde i l om

drilihjnlet, s brjade fartyget s mningom att

p samma gng uppresa sig, som det genom det

anskotade frseglets kraft begynte att gra fart,

och med detsamma falla af frn vinden. Denna

fart kades ocks s mycket, att inom ngra gon-
blick flogo vi stad fr den rasande vinden med
en fart, som troligen fvergick tio mil i timmen,
ehuru vi icke hade mera n ett litet snedsegel
tillsatt.

Innan saken hunnit derhn, eller under det

fartyget nnu lg p sidan, tilldrog sig en scen

i kajutgngen, som fr skdaren var s ljlig,
som det i alla fall allvarsamma af hela skde-

spelet mjligen kunde tillta. En mngd af de

frut nedgngne passagerarne hade nemligen vid

den svra ofverhalningen ganska frltligt blifvit

s uppskrmda, att de, troende ingenting min-

dre n att fartyget hll p att kantra, genast

skyndade att komma upp p dck. Detta blef

dem nd svrare att verkstlla n de trott; ty
de kunde icke f upp kajutdrren s hastigt som

de nskade hvilket ofta r hndelsen med
drrar om bord p ett fartyg, som krnger myc-
ket, d de ofta bli s inklmda af skotten, att de

ibland icke kunna uppltas frr n ofverhalnin-

gen r frbi. Hraf blefvo de naturligtvis nnu

mera frskrkta, s att, d de ndtligen kommit

igenom, och i sin frtviflade brdska klttrat f-

ver hvarandra p den 'starkt lutande trappan
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hunno de ndtligen med sina bleka, frfrade an-

sigten fver kappen, just som fartyget hade brjat

uppresa sig igen; och, sedan de frst fvertygat sig

om att fartyget icke lg alldeles under vattnet,

brjade de med sina vilda blickar efterse, om
det nnu funnes ngra menniskor qvar p dck.

D de afven hrom blifvit fvertygade, och dess-

utom af de mnga t dem leende ansigtena fun-

no, att hr vl icke vore mera ngon frga om
att g till botten, s repade de snart mod och

uppkommo p dcket, smniugom efterfljda af

de flesta kort frut nedgngna passagerarne, hvil-

ka, frskrade om att det vrsta nu var fver,

ter vgade sig upp, fr att med den glada tal-

trngdhet, som alltid tfljer
en lyckligt fver-

stnden fara, meddela hvarandra sina knslor och

belgenhet under fverhalningen.

Ehuru de flesta af vrt resande sllskap p
detta stt gratulerade sig, att hafva undsluppit

en, i alla fall ondigt fruktad, kantring, hade

de vl nd varit mindre frikostiga p sina gla-

da utgjutelser, om de vetat hvad som terstod

dem, eller att denne frfrlige by, i stllet fr

att, efter Kaptenens uppmuntrande utsago, vara

en hastig vindsfrndring, ej
var annat n en f-

relpare till en svr storm. Oaktad t vi nu, ln-

sande undan densamme, icke knde den s myc-
ket, d den tjutande blsten kom rtt akter ifrn,

och nnu icke kunnat upprra sjn nog mycket,
fr att gra fartygets rrelser svra, s kunde

nd hvar och en, som icke gjorde sin frsta sj-
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resa, snart nog finna, att delta behagliga till-

stlld icke kunde rcka srdeles lnge.
Ocks hade vi icke rusat s der stad, ge-

nom den fverallt uppfradgade sjn, ungefr en

halftimme, under hvilkcn vl byen kanske saktat

sig ngot, jemfrd med dess frsta choc, men
deremot sjgngen och mrkret tilltagit i en vi-

da knbarare proportion frrn Kaptenen,
under en med lje blandad

ovilja, utropade:

"JVoj by God! we carit scud back again to the

WestindiesT h varefter han brjade gifva befall-

ningar till den snart frestende upplofningen till

vinden. Utom de preparativer, matroserna gjor-

de till denna manver, medelst rars och stngers

nedtagning, samt ett stormsegels klargring, blef

fven Stewarten befalld att se till, det de lsa

effekterna i kajuterna blefvo frskrade p sina

stllen; hvilket var s mycket mera vdvndigt,
som de troligen nnu lgo kullbytterade om hvar-

andra efter den starka fverhalningen.

Innan alla dessa frberedelser hade hunnit

slutas, var det alldeles tillmorknadt, eller rtta-

re s mrkt, som det kunde bli p ett s upp-
rrdt och s salt haf; ty, oaktadt solen nu, n-
ra tvenne timmar efter sin nedgng, redan var

s lngt under horizonten, och himmelen s

mrk, att vi i detta afseende hade full natt, s

spridde nd den nstan fver allt skummiga

sjn ett matt, mnlikt sken ofver fartyget, som

betydligt lttade matrosernas arbeten i tacklingen.

Det
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Det var ocks en bland de mest imponerande

scener, man kunde tnka sig, att se det nstan

segellsa skeppet med pilens fart flyga fver ett,

liksom af silfvermassor bestende haf, hvilka, un-

der det de insvepte den mrka tacklingen i ett

magiskt sken, lto dunkelt framskymta de rrli-

ga figurerna af de i vdret arbetande matroserna.

Dessas hgljudda rop till kamraterna p dcket

bortfrdes som oftast af den hftiga vinden, eller

fverrstades af dess tjutande hvissling genom

tacklingen och de idkeliga slagen af ndarne mot

masterna. Hftigheten af dessa mnga olika ljud

tillt sllan det dofvare bullrat af sjns brusning

hras, eburu det jemt frstrktes af den skarpa-

re, hvsande forssen framfr skeppsbogen.

Midt under denna hgljudda strid , emellan

de upprrda elementerna, hrdes ndtligen en

genomtrngande menniskorst frn fren af far-

tyget utropa, att det var klart fr, hvilken vn-
tade underrttelse genast frn halfdcket besva-

rades med befallningen, att hala ner och besl

klyfvren. S snart detta var verkstldt, fick

roi mannen tillsgelse, att s smningom lgga
rret om styrbord; och kort derefter brjade

skeppet afvika frn sin kurs p samma gng det

med frstfven lngsamt nrmade sig upp mot

vinden. I och med detsamma begynte en all-

mn frndring knnas s vl i
sjelfva fartygets

rrelser, som i vindens och sjns verkan. I stl-

let fr att det frra hittills rusat stad, utan n-

9
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gon slingring eller krngning, nstan s jemLoch
rtt upp i som orn det legal i hamn, s brjade
det nu luta fver t styrbord, p samma gng
de mer och mer tvrs kommande vgorna begyn-
te gra tvrskeppsrrelserna betydliga, i samma

proportion fartyget lofvade upp t bagbord. I

lika frhllande tycktes vindens kraft tilltaga,

hvilken, ehuru stark och bullrande den hittills

varit, nu kade sig jemt till den grad, att, d

anlofningen var slutad, kunde ingenting hras

fr det ihliga tjutet
i tacklingen, den skrande

hvisslingen genom blocken och de glla smllar-

ne af tgen emot masterna, hvilka tillhopa nu

instmde i ett det mest frfrliga chorus, h vil-

ket icke frlorade ngot i disharmoni derigenom,

att det frndrades frn forte till piano efter far-

tyget olika fverhalningar frn lowart till l.

Emellertid hade fartyget icke frr kommit

till vinden, frr n matroserna brjade hissa det

stormsegel, hvilket de redan frut gjort klart att

tillsttas: detta bestod af storseglet med stora

refvet intaget, eller p det betydliga stt fr-

minskadt, att endast den fre lilla trekanten af

det annars s stora seglet var q var, h vilken n-

d nu var till) cklig fr sin bestmmelse, att,

utan afseende p ngon framfart, endast hlla

fartygets aklra del frn vinden, eller rttare dess

frmre emot sjn, i h vilken stllning det lttast

arbetar emot densamma.

Innan detta arbete var slutadt, och alla n-

dar uppskjutna, samt alla effekter frskrade p
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sina stllen, eller innan man ftt allting i det

ordentliga, och fr sjmn behagliga tillstnd,

som om bord kallas "Snug shipj* var redan kloc-

kan fver tta p aftonen, eller frsta vakten in-

gngen; s att sedan vakten nu var satt, och

Stewarten dessutom underrttad t om att theet

var serveradt, s blef dcket snart temligen tomt

p folk, d passagerarne smningom efter hvar-

andra nedgingo i kajuten, och besttningen till

det mesta frsvann i det dunkla mrkret fr ut

p backen, fr att ta sin qvllsvard och deref-

ter antingen intaga sina kojer, eller ock bttre

bereda sig till frsta vakten genom mera klders

ptagande. P detta stt stannade Styrmannen
ensam vid rret, till dess, efter ngra minuters

frlopp, man sg en matros komma balanseran-

de lngs gngbordet med kavajen nnu under

ptagning, fver hufvudet, samt munnen ifrigt

sysselsatt med instufvandet af den tobaksportion,

som borde bli dess kra sllskap under rortur-

nen. Han hade
just hunnit sluta dessa vrf,

d han anlnde till sin post vid drillhjulet, som

Styrmannen lemnade t honom, med tillsgelse,

att endast lta rret ligga i l, hvilken befall-

ning besvarades med ett "Ar Ay Siri" hvaref-

ter bda
tskiljdes:

den ene intagande sin stll-

ning i lowart om drillen, och den andre fr-

fogande sig akter ut till flaggkistan, hvarest han

valde sig en beqvm plats uppe i lowart, frn
hvilken han, sittande, kunde hafva en fri fver-

sigt af dcket och tacklingen.
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Som fartyget var en af dessa vlbyggda far-

koster, h vilka manvrera lika vl som de berga

sig fr sjn, eller, med andra ord, en god sj-
bt, s lg bon nu ganska makligt p vattnet,

huru sjn redan hunnit den bjd, att rrelserna

brjade bli temligen betydliga. Detta mrktes likvl

icke s mycket uppe p dck, som mera under det-

samma, eller i kajuten, der ordningen nnu icke

hunnit s etableras som p dck. Ehuru de fle-

sta af det resande sllskapet redan intagit sina

respectiva kojar, funnos det nd flera uppe,
bvaraf ngra voro sysselsatta med att dricka thee,

ocb andra med att stlla sina saker i ordning

fr den oroliga natten, eller ock afkldande sig,

men alla, i mer eller mindre mn, sysselsttan-

de det stackars inventarium om bord, som skul-

le kunna kallas ett perpetuum mobile under storm,

men som i vanligt tal kallas Stewart. Slunda,
sedan en ropat Stewart! sl p mera vatten i

kannan, bde denne syndare icke vl bunnit

balansera sig fram, under fartygets hftiga sling-

ringar, emellan koffertar ocb kullfallna stolar,

med sin theekittel, frr n en annan bakom ho-

nom ropar: Stewart! bvar r min Sac-de-nuit?

For att vinna tiden, stter han den till hlften

uttmde kitteln bredvid sig p dck, stttad emel-

lan benen af en kullagd tltstol, ocb brjar fram-

leta den begrde kappscken ur det chaos af dy-
lika och andra slags byllten, som, likt drifved i

en storm, samlat sig i l-hrnet af kajuten. Just

som han r bst sysselsatt hrmed, ropar en
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tredje uppe i en af lowarts kojer: Stewart! tag

hit mina tofflor; h vilken befallning, denne lik-

vl knappt ftt utskrika, och Stewarten nnu

mindre utrtta, frr n en hftig fverhalning

rycker vr toffellse gynnare loss frn sin plats

i lowart och stter honom i drift fver
kajutgolf-

vet ner p Stedwarten och kappsckarne. Den-

na frd hade nd icke varit s farlig, om icke

olyckan velat, att thee-kitteln just,
likt en un-

dervattensklippa, sttt i farvattnet fr vr bar-

fota passagerare, hvilken, sttande kuil den i far-

ten, fick en stor del af dess varma laddning f-

ver ftterna. Det tumult och ovsende, som nu

uppstod , var verkligen nog fr alt stta hela ka-

juten i rrelse, och uppvcka fven den mest

hrdsfde passagerare; ty utom skriket och svor-

domarne mot Stewarten frn den olycklige

som icke var ngon annan, n den frr nmde
Judiske sprtten s hade thee-kitteln, till r-

ga p farcen, genom den frenade kraften af

stten och skutans krngning ftt en sdan fart,

att den flg in i den undra kojen i l, hvarest

den genast uppvckte en der liggande passagera-

re. Denne, lika uppskrmd af skriket utanf Ve,

som af den ovnlade sngvrmaren, flg upp af

sngen, och, fattande corpus delicti med bda
hnderna, ter utkastade den under en hjertlig

ed, s att den antingen man fr betrakta det

som ett lyckadt. krnskott eller som en frflugen
kula trffade vr stackars Jude, som nu var

p god vg hem, stretande med armar och ben
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upp lill sin sng i Jouarl , midt i Jet likvl

minst mtliga, fast mr\st prerminenta partiet al

dess framt lutande, i djup ftgligC varande kropp,
hvarest den solige bomben lemnade en stor, svart

trff efter si^r. Sorn ett larmskott biel detta nu

signalen till en general skrattsalfva
, hvilken ge-

nast brt ut frn alla vrr i rummet, till den

hjd, att den fverrslade s vl de bda age-

rande passagerarnas svordomar, som Stewartens

urskter, hvilka ocks snart fljde med strmmen
och frvandlades lill lika hjerlligt skratt med de

frigas, s mycket hellre som thee-kittelns inne-

hll
ej

var s hett, att ngon skada derigenom

tillfogades hvarken den enes kropp eller den an-

dres ftter.

Slunda slutades detta upptrde ganska gld-

tigt och muntert, och ngot derefter upphrde
fven all oreda och buller i kajuten, sedan nem-

ligen de souperande herrarna slutat dricka sitt

the, och Stedwarten ftt afduka bordet, samt

hunnit stlla alla passagerarnes saker i ordning
fr natten; h vilket icke allopp utan en propor-

tionerad mngd rop p denne stackars uppassa-

re, hvilken, p ett s litet fartyg, med s mn-
ga passagerare, verkligen hade en s kallad hund-

post, d han t ett dussin personer mste spela

de hvar fr sig besvrliga rolerna af hofmstare,

taffeltckare och betjent.

Andra morgonen vcktes man af det vanliga

gnisslandet och brakandet, som alltid medfljer
en biliggning under hrdt vder och svr sj-
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gng, p samma gng fartygels hftigare rrelser

gjorde uppstigandet och pkldningen, om icke

just fventyrliga , tminstone besvrliga; hvilket

ocks orsakade att strre delen af de mindre sj-
vande af kajutens invnare, bibehllo sina plat-

sar i kojerna. Uppkommen p dck, fann man

ocks, att stormen fortfor nnu ofrminskad, och

att bljorna vuxit till en frfrlig hjd sedan

grdagens afton. Ehuru ingen sj gick ofver bo-

gen, s rko nd idkeliga vattenskurar fver re-

lingen, och hgt upp p tacklingen, hvilka, tilli-

ka med vattnet frn l, som vid fverhahiin-

garne skljde upp t lovvrt, frsatte dcket uti

ett jemt flytande tillstnd. Luften var gr-
bl och alldeles molnfri, utom ngra sm,
tunna smutsfrgade, likasom trasiga skyar, hvilka

hr och der flgo stad fver himmelen, liksom

nu och d utslppta, endast fr att visa stormens

fart och direction. Solen, som nyss var uppsti-

gen, hade en matt, ljusgul frg, och kastade si-

na svaga November-strlar fver den upprrda

sjn och det gungande skeppet, der inga segel

hindrade dem frn att nedtrnga p det vta

dcket; och, reflekterade i de vattenskurar, som

jemt yrde fver lowar ts-bogen , formerade de be-

stndiga regnbgar fver backen, hvilka idkeligen

frndrade sin form och frgbrytning efter far-

tygets olika dufningar. Stormen tjt genom tack-

lingen och anslog vilda accorder p strngarna af

den stora Eolsharpan, som dnade starkare och

svagare efter fartygets olika ofverhalningar, un-
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der Jet den jemt accompagnerades af hvisslandc

lpningar genom bioeken och glla slacatlo slag

af ndarna p masterna. Med undantag af

ngra ensliga fiskmsar, som under ngsliga skrik

svngde sig omkring skeppet, gungade detta fram

i svrmodig ensamhet p den dsliga oceanen,

fver allt omgifvet af den nakna horizonten, p
h vil ken hvarken land eller fartyg kunde upp-
tckas.

De bestndiga och hftiga rrelserna af far-

tyget hindrade all promenad p det oroliga dc-

ket, hvilket hjde, snkte och vnde sig efter

sdana invecklade och oberkneliga rrelse-lagar,

att det fven fr den mest studerade, eller rt-

tare, praktiserade, i detta slags mekanik, var

omjligt att fretaga ngon promenad p detsam-

ma; hvilket annars i en s hg grad bidrager

till en sjmans trefnad om bord, och skulle kun-

na kallas en oumbrlig omstndighet fr ett be-

hagligt sjolif
under en lngre resa. Det r ock-

s ingenting, som kanske s genast och skert

skiljer
folk af det gungande yrket frn dem af

andra, som
just

denna bengenhet, och i de fle-

sta fall fven frmga, att trampa fram och till-

baka p ett skeppsdck; hvilken vanligen snart

nog frrder sig p hvilket passagers-fartyg som

helst, sedan det kommit ut i sjn, der man d

nstan alltid ser en del personer, med en, fr

de andra obegriplig, ihrdighet och med en, tro-

ligen i dessas gon till drskap grnsande, evis-

het, strfva fram och tillbaka, balanserande mot
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fartygets rrelser, endast fr det besynnerliga

njet att f komma fram till fren och sedan un-

der samma exercis komma tillbaka akter ut, och

s fram och tillbaka ouphrligt. Under allt det-

ta synes p samma tid ett vanligen strre antal

personer, hvilka trngas om de f beqvma sitt-

platser, som kunna erbjudas p ett vanligt skepps-

dck, eller i brist deraf fatta fixa poster p n-

gon kanonlda, vattentunna eller hvad som kan

erbjuda ett, fven det obeqvmaste sittstlle, utan

afseende p, om det r i l eller lowart, utsatt

eller icke fr vind, drag, stnk, hindrande eller

befordrande ngon utsigt, med mera, och hvar-

est det sledes icke r underligt, om de snart

ledsna vid det enformiga af sin stllning, och

derefter med jspningar och olustiga blickar be-

trakta fremlen omkring sig, till dess de slut-

ligen begifva sig under dck, under nskning att

resan snart vore slut, tfljd af funderingar, hu-

ru det vl r mjligt, att man af fri
vilja, eller

utan att vara prssad, kan vlja ett s trkigt,

onaturligt och besvrligt lif som sjmanslifvet.

D, som ofvanfre sades, hftigheten affr-

tygets rrelser hindrade den vanliga promenaden

p dck, terstod ingen annan sysselsttning fr

den, som nd fredrog det ppna fria dcket

med sin friska blst framfr den trnga kajuten
med dess tunga, qvfvande luft, n att vlja sig

en ngorlunda beqvm plats akter ut, och der,

ostrd fverlemnande sig t det tankspel, som

skdandet af de bda elementen befordrade,
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meditera fver sjlifvcl och dess s olika bedom-
mande af olika mcnniskor; h vilket, som nyss
nmdes, gr s lngt, att den ene skulle till och

med anse som ett syndastraff det, som den an-

dre likvl valt till sitt stndiga yrke.

Utom det, att
sjelfva

det egentliga sjlifvet,
likt alla andra lefnadsstt, genom vanan vinner

ett kad t behag, s mste man vl nd med-

gifva, att det fven i sitt yttre, eller i sina mn-
ga karakteristiska accessoirer, ger ngonting eget

raskt och lifligt, som i lika hg grad harmonie-

rar med, som det r lockande fr, en mngd
unga menniskors

lifliga och lekande inbillning.

Blott detta har troligen skaffat den Navigeran-
de orden mnga adepter; men lika mnga, om

ej flera, hafva skerligen blifvit indragna deruti,

genom det lockande uti sjmnnens berttelse om
sina vidlyftiga resor och om de mnga olika ln-

der och saker, de hafva sett under sina lngv-
ga frder. Detta r vl ocks ngon ting s re-

tande fr h varje liflig menniskas imagination* att

man icke
just

behofver vara ngon Robinson,

eller ngon allt fr obetnksam yngling, fr att

fastna p den lockande kroken; ty troligen ligger

inplantadt i h varje ung och frisk menniskosjl
ett fr till kunskapsbegr, hvilket visserligen i

de flesta fall genom omgifvande omstndigheter
kan d bort, men som hos andra deremot upp-
vxer till den hjd, att det icke kan mera qvf-
vas, utan mste p ett eller annat stt tillfreds^,

stllas. Detta kan visst ske p olika vis, efter
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de olika riktningar, detta begr genom uppfo-

stran ocli ynglingens nrmare omgifning antager;

men icke gr man derfre alltid rtt i att sga
om en sjlifvet vljande ung man, att han icke

dugde till ngot annat n sjman , och derfre

flyger han nu veilden ikring: hvilket likvl ofta

r refrainen p den visa, hemmavarande anhri-

ga sjunga, d frgan r om ngon medlem af

familjen, som emot deras nskan valt sjlifvet i

stllet fr ngot annat, hvilket icke s ofverens-

stmde med den liflige gossens hg att, som man

sger, se sig om i veilden och, tminstone p
detta stt, f mtta sitt begr att lra knna an-

dra lnder och menniskor n fdernebygdens.
Derfre fr icke, andra sidan, nekas till, att

mnga vlja, eller rttare tvingas att vlja, sj-

yrket, derfre att de icke duga till ngot annat;

eller liksom man, mera qvickt n sant, svarade

ngon, som frgade, hvarfre nu varande Kun-

gen af England uppfostrades till sjn: att det i

hvarje talrik familj merendels fanns ngon vild

pojke, som icke passade till ngot annat, och

derfre mste man gra honom till sjman.
-

S mycket fr mjligheten af att bli sjman, men
dermed r icke frgan besvarad, huru man kan

fortfara att vara det; ty det ena r verkligen

icke ngon ovilkorlig fljd af det andra.

Innan man skrider nrmare in i saken, r

det kanske icke s fverfldigt att anmrka, det

hr icke kan bli frgan om de lgre, ehuru tal-

rikaste, af yrkets medlemmar, eller med andra



?4o RESA MELLAN SDRA

ord dem, som mera mekaniskt deltaga deruti ,

och hvilka, sedan de en gng valt detta handt-

verk, icke gerna kunna eller
vilja g tillbaka till

ett annat, d de icke passa lr ngot sdant

utan endast om dem, som genom sin mera bild-

ning, eller tminstone bttre uppfostran, icke ro

hindrade att lemna sjolifvet
och vlja ngon, fa-

ror och besvrligheter mindre underkastad, plats

i samhllet.

Ehuru, som nyss sades, sjolifvet
vid frsta

pseendet har mycket lockande fr en ung och

rask gosse, s torde det vl nd hnda, att
ej

s mnga skulle fortfara dermed, om det berod-

de af dem
sjelfva,

att just
under den frsta storm

de ro med uti , kunna med ens frsttas tillba-

ka p land; eller med andra ord, om man vid

detta tillflle uppriktigt frgade dem hvad de

tyckte om det seglande lifvet, s torde kanhn-

da af tio de nio gifva ett fr
sj
vnnen fga till-

fredsstllande svar. Detta beror likvl, natur-

ligtvis, s mycket af omstndigheterna fr till-

fllet, fven som af debutantens fysiska frhl-

lande derunder, att i det hela taget, ingenting

bestmdt derom kan sgas: men, vare hrmed hu-

ru som helst, s vore det kanske fr yrkets be-

stnd icke rdligt att gra denna frga, s vida

dess uppriktiga besvarande skulle afgora ett fort-

farande deruti eller icke. Detta r likvl s myc-
ket mindre fallet, som vanligen den frsta lusten

tervnder, om icke med frsta vackra vder,

tminstone med landgngen i frsta frmmande
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hamn; och har man blott hunnit en gng s

lngt, d kan icke ngon slags kultje rygga be-

slutet, ty nu brjar redan no vitiens starkaste fien-

de, sjsjukan, att bli mindre farlig, och med
detsamma begynner han att efter hand anse stor-

mar och alla andra sjolifvets obehagligheter fr,

ehuru oundvikliga, nd ofvergende, eller ssom
en skuggsida , hvilket detta lif har gemensamt
med alla andra, och som intager ett ganska li-

tet rum, jemfrd med de mnga ljusa
sidorna af

detsamma. Dessa sednare ter framglnsa med
h varje resa allt starkare, och best efter livar

och ens olika tycken uti njet att se s mnga
frmmande stllen, att med en god vind flyga

stad fver den lifliga sjn, att under den star-

kaste storm kunna trotsa de rasande elementen,

uti behaget af den ordning och snygghet som r-
der om bord, uti beqvmligheten af att vid alla

besken p de olika stllena af jordklotet alltid

medfra samma rum, sllskap och omgifning;
uti njet att umgs med raska, lifliga menniskor,

uti h vilkas karakter merendels uppriktighet och

menniskokrlek ro de rdande dragen, att s

stndigt vistas ute i fria naturen, 'hvilken under

alla sina olika former alltid blir ett intressant

sllskap fr den som lskar att ska det, och

slutligen den helsa, friskhet och muntra sinnes-

stmning, som vanligen tflja sjlifvet,
med me-

ra. Man kan vl icke neka till att blott ngra
f af dessa upprknade saker ro tillrckliga fr att

balansera en stor del af de mindre vedermdor, som
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oftast besvra den sjfarande, bland h vilka m
nmnas storm, motvind, dligt vatten, enahan-

da Rida, med mera. I K ad de strre olyckorna

betrffar, ssom skeppsbrott, vattenbrist, hun-

gersnd eller eldsvda, sa intrffa dessa lyckligt-

vis s sllan, alt mnga under hela sitt sjlif

icke bevittnat ngon sdan; och kunna sledes

hr s mycket mindre upptagas i rkningen, som

de egentligen hra till listan p de mnga olyck-

liga sllsamheter, fr h vilka menskliga lifvet kan

vara utsatt, s vl p landet som p sjn.

Hvad ter behagen af
sjolifvet betrffar, s

kan icke nekas till att de bde kunna och mste

bli helt olika fr de olika individerna, allt efter

den 1 61 livar och en af dem spelar i detsamma j

ty efter all sannolikhet mste, till exempel, che-

fen p ett rlogsskepp kunna prkna flera njut-

ningar, under sin befattning, n Jungmannen p

ett coopvardi-fartyg. Om s verkligen frhller

sig, ty skert r det nd icke, s r det icke

mer n ratt och billigt; och man kan icke lasta

yrket fr en sak, som det har gemensamt med

alla andra, hvaruti hgre och lgre grader fre-

komma. Deremot kunna frhllanden vara s

olika fr samma fartyg, att hela besttningen, s

vl manskap som befl, nstan lika lifligt knna
skillnaden deruti: ocli det r ganska skert, att

matrosen lika s vl som Kaptenen r knslig

fr ombytet, till exempel, frn en kryssning vin-

termnaderne i Nordsjn till en dylik ngra m-
nader lngre fram i Medelhafvet, eller frn en
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station i Westindien till en p andra sidan pol-

cirkeln.

P samma stt kunna tvenne fartyg, fven

p samma farvatten, vara mycket olika lottade,

och i samma frhllande, till en del, fven de-

ras besttningar: det ena till exempel, kan vara

en dlig seglare, det andra deremot snllseglan-

de; det ena bemannad t med ett knappt tillrck-

ligt
antal manskap, det andra med en fverfl-

dig mngd deraf; det ena torftigt frsedt med
lifvets frndenheter, det andra deremot utrustadt

med s mnga beqvmligheter, att man snart

sagdt icke saknar land, eller tycka sig hafva fr-

lorat ngot p bytet; det ena bundet emellan

tvenne eller hgst ngra f gifna hamnar, det

andra deremot
ej

inskrnkt till ngra vissa far-

vatten, utan beskande alla haf och lnder; p
samma stt kan det ena fartyget, oberknadt att

det medfr nstan alla upptnkliga effekter fr

att underkufva oceanen och mta de faror, hvar-

med naturen hotar, fven inom sig sjelf ga me-

del att trottsa de vldsamheter, hvarmed men-

niskorna, fven p detta element, hota hvaran-

dra d tvertom det andra fartyget, i detta

afseende och under dylika omstndigheter, ilar

stad vrnlst och under stndig farhga att blif-

va upptckt, d det, liki villebrdet, ej
har n-

got annat frsvar, n det flykten mjligen kan

frskaffa.

Alla dessa olikheter tillsammantagna forme-

ra oftast de karakteristiska grunddragen af rlogs-
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och kpmansskepp och i deras allmnna tillmp-

ning ligger ocks den hufvudsakliga skillnaden

emellan lifvet om bord p handelsfartyg och

krigsskepp; ehuru derfre icke med delsamma

alltid r sagdt att vistandet p den sistnmde sor-

ten farkoster ndvndigt mste vara det trefliga-

ste, eller p den frstnmde tvertom; ty helt

andra saker, n de hittills upprknade mera ma-

teriela, komma nu i berkning, nemligen den

personliga egenskapen af de menniskor, med

h vilka man s lnge, s nra och s stndigt

mste umgs. S vida det i allmnna lifvet str

fast att nstan ingenting inverkar s mycket p

en menniskas trefnad och goda lynne, som den n-

gorlunda fverensstmmelsen uti seder och lynne,

med de personer, i hviikas umgnge man mste

befinna sig, s kan det vl icke nekas till, att

denna sanning mste upptrda i en nnu starka-

re och mktigare dager om bord p ett skepp,

der ndvndigheten att stndigt vistas s nra

tillhopa med samma personer, r frenadt med

omjligheten att vlja sig ett annat sllskap, hvil-

ket nd i de flesta fall nstan alltid r en sista

resurs i land. Det r vl sant att de flesta

menniskor, inom deu krets i samhllet, hvilken

redan r utstakad ssom inneslutande dem, om

hvilka hr endast r frgan, i allmnhet ga s

mycket umgngsvett, att man i detta fall icke

ger ngot skl eller fog att derfver beklaga sig,

allraminst i land; men, utom det att detta icke

all-
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alltid r hndelsen, kan det rtt ofta hnda, att

menniskors olika bildning, lynnen och vanor blif-

va om bord p ett skepp, genom den alltfr n-
ra och ofta berringen med hvarandra, satta p
ett s hrdt prof, att de icke kunna utst det.

Huru det nu ocks frhller sig hrmed, s r

det i alla fall skert, att man om bord p ett

rlogsfartyg r fr dylika olgenheter mindre ut-

satt n p copvardie fartyg, hvartill orsakerne

kunna vara flere, men kanske i synnerhet den,

att sllskapet der vanligen r strre, och, i sam-

ma proportion, hvarje individs personlighet min-

dre maktpliggande fr den inbrdes trefnaden.

Ehuru resultatet af dessa reflektioner tyckes

blifva, att i allmnhet seglingen p rlogsfartyg

skulle vara den behagligaste af alla, s r

nd tycket och smaken, bde genom natur och

vana, fven hruti s olika, att ingenting derom

kan sgas. En, till exempel, anser det som ett

non plus ultra af angenm navigation, att stn-

digt f, som passagerare, g fram och tillbaka

med de frtrffliga Nord-Amerikanska paketterna
emellan New-York och Liwerpool: en annan att

stndigt f segla med passad vinden emellan tro-

pikerna: den tredje ter, att p en egen lustjagt,

beska alla mjliga hamnar i Medelhafvet : en

fjerde att segla p upptcktsresor i Sderhafvet:

och s vidare. Till alla dessa olika stt att vi-

stas p sjn, hvilka alla kunna vara rtt ange-

nma, och troligen hafva mycken atraction fr
10
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de flesta sjfarande, sa kunde jii.ui val anda kan-

ske ka listan med nnu cl I IVluni o[)tinnun,
hvilket i var tanka ftgOt mera nrmade sig ide-

alet fr all behaglig navigation; nemligeu att p
ett vl utrustadl ., suabbseglande och med en rask

och vl disciplinerad besttning bemannadt rlogs-

fartyg, som vore frsedt, icke allenast med ett

fullkondigt hildadt befl, utan fven ngra f, ej

ensidigt rik lade vetenskapsmn, f gra en resa

kring jorden, och derunder
ej hafva allt fr

brdtorn, utan tvertom tillflle, att uppehlla sig

tillrckligt lnge, fr att f en ngorlunda kn-
nedom om menniskorna , naturen och dess olika

alster p de beskta platserna. P detta stt

skulle ngra r af en menniskas lefnad
ej

vara

s illa anvnda p det vilda hafvet, och troligen

skulle detta stt att "flyga verlden ikring" ej

ogillas s mycket af hemmavarande eller lusten

att blifva sjman och beslutet att deruti framhr-

da, synas s alldeles obegripliga fr vra frr

nmde passagerare, i synnerhet sedan de nogare,

och kanske allra bst i land, fvertnkt saken.

Men det r tid att rycka sig frn inbillnin-

gens behagliga excursioner till verklighetens icke

alltid s angenma; eller tervnda frn de ide-

ala fartygen och resorna till vr Nord-Amerikan-

ska Herm-afrodi t- skonert, hvilken nnu ligger bi

fr en Nord-vestlig storm ute p Atlantiska Oce-

anen. Vi skola s mycket hellre gra det, som

vr svarta Stewart just nu kommer upp ur kap-

pen och, sedan han en stund med sin breda mun
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och stora betar grinat emot den hftiga blsten,

liksom hotande den fr de mnga besvrligheter,

den frorsakade honom, tillknnagaf att frukosten

vore frdig. Vi skola emellertid icke vidare fr-

ska att beskrifva hvarken denne eller de fr n-

gra dygn derp fljande mltiderna under stor-

men, tj de hade frn hvad synpunkt de ocks

betraktades, ingenting behagligare eller intressan-

tare, n det hvilket i alla fall r allas sda-

na strsta frtjent att de, som deltogo deri

blefvo mtta; fastn det kanske icke skedde s

ordentligt och regelbundet, som man skulle kun-

na nskat, och
ej p s lngt nra s mycket, som

vid de redan omtalade mltiderna p Engelska

Paketten, der bttre arrangementer och beqvm-
ligheter gjorde saker mjliga, hvilka hr om bord,

d man betraktar fartygets egentliga bestmmel-

se, frenadt med det mindre utrymmet, och sto-

ra antalet passagerare, nstan nrmade sig till

omjligheter. Vi skola derfre anse frukosten slu-

tad, och blott tillgga, det den derp fljande fr-

middagen tycktes vara den lngsta, som nnu

blifvit passerad om bord, af den orsak, att man
icke med ngot nje kunde vara p dck, och

under dck var man nstan icke bttre deran, d

de medhafde bckerna redan voro genomlsta,
och hvarken bord eller stolar stodo s skra, att

man kunde taga det parti vingt-un, hvilket van-

ligen spelades p aftnarna, nr vderleken eller

andra omstndigheter gjorde vistandet nere i ka-

juten behagligare n p dck, i synnerhet sedan
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man brjat komma upp p hgre latituder, der

klden redan brjade blifva knnbar. Eftermid-

dagen hotade med att bli nd trkigare; och d

det icke var mjligt att sofva middag nda till

natten, mste man nd bibehlla den liggande

stllningen i sin sng, ssom nd bttre n den

sittande upp en stol, p h vilken man jem t m-
ste hlla sig fast under fverhalningarne. Under
denna ledsamma period var det ingenting, som

afbrot det eviga oharmoniska brakandet och gniss-

landet, hvilket likvl ibland frsvagades och der-

efter kanske dog bort fr ngra gonblick, lik-

som fr att hmta nya krafter, under det sjn
mindre oroade fartyget, men kom snart tillbaka

och brt ut med frnyad styrka, p samma gng
alla synliga freml tterbegynte sitt jemna svf-

vande fram och tillbaka. Det var i synnerhet den

i taket hngande lampan, som under sin enfor-

miga ringdans bst angaf skeppets rrelser, och

med sina menuett-lika svngningar liksom fljde
den trkiga musikens lngt uthllna finaler, hvil-

ka alltid lgo uppe i diskanten, d lampan slng-
de fver t l, men antogo mera bas-artade to-

ner, p samma gng denna nrmade sig upp t

lowart.

Detta i lngden lika enformiga som trkiga
tillstnd brjade nd s smningom frndras, i

samma frhllande den ene efter den andre af

kajutens invnare brjade uppvakna frn sin mid-

dagsmn; ty ehuruvl den ngsliga musiken till

en brjan icke afbrts af annat, n antingen kor-
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ta frfrgningar, huru man mdde p sina sr-

skilta liggstllen, eller olika svar derp efter

livar och ens olika de att hafva sin plats i l

eller lowart, s brjade nd dessa laconiska fr-

gor och svar att uttrngas af muntra infall fver

det mindre angenma af vr nuvarande belgen-

het, tfljda af lngre och kortare betraktelser

fver densamma, hvilka ter snart frvandlades

I mera underhllande samtal, som vl till en

brjan mest vnde sig omkring de mer och min-

dre hftiga stormar, hvar och en varit ute fre^,

men som derefter antogo en mera varierande na-

tur, s att de slutligen tillsammanstagne kunde

sgas innehlla alla de fventyr och hndelser,

hvar och en af det resande sllskapet varit ut-

satt fr, under sitt vistande p sjn. D flera af

dessa kanske hade ett mera varaktigt intresse, n

det momentela, som de i alla fall frambragte un-

der berttelsen om bord, s skola vi utleta n-

gra f deraf, hvilka troligen kunna intressera, t-

minstone lika mycket, som beskrifningen af det

enformiga lifvet om bord under den trkiga mot-

vind-stormen.
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RESA MELLAN SDRA OCH NORRA
AMERIKA,

VII.

EN COPVARDI-KAPTEN.

Det var den ene af de tvenne frutnmde Nord-

Amerikanske Sj-Kaptenerna, som, under det han

i sin tur berttade sina den p den fventyrli-

ga Oceanen, omtalade sin frsta resa med en

gammal strng skeppare, och derefter vistande om
bord p en kapare, h vilket, s vl fr det in-

tressanta i sjelfva berttelsen, som fven det stt,

p hvilket den gjordes, drog sig passagerarnas

synnerliga uppmrksamhet.
Nmde Kapten, som, i frbigende sagdt,

var en
liflig och gladlynt man, p afviga sidan

af fyrtiotalet, var fdd i nord-stra delen af

Frenta Staterna, eller den delen deraf, som

nnu ofta utmrkes med namnet Nya England.
Utom det inbyggarne i dessa Stater utmrka sig

p flera andra stt frn sina landsmn, lngre
sder och vester ut, pst de sig fven vara de

bsta sjmn i Unionen; och att dmma af de

mnga vl hllna copvardi-skeppen , p hvilkas

akterspeglar man s ofta ser namnen Boston, Sa-

lem, JNew-Port, &c., s torde de kanhnda hr-
uti med mindre skl kunna beskyllas for skryt,
n i de mnga andra fall, der denna Nord-Ame-

rikanska arfsynd s oblygt yttrar sig. Huru det
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nu frhller sig hrmed, s var, som sagdt r,

vr Kapten frn ngon af de ofvannmde st-

derna, der den stora mngden af fartyg redan

tidigt lockade honom frn fderneshuset eller rt-

tare skolan, ut p detta ostadiga element. Vid fjor-

ton rs lder, d han just var terkommen frn
sin frsta resa, lg han med sitt fartyg i Bostons

hamn, d Kapten Hull inkom med Fregatten

United States, efter att hafva tagit och frstrt

Engelska Fregatten Guerriere. Den allmnna

frtjusning, som denna hndelse s rttvist upp-
vckte fver alla Frenta Staterna, men i syn-
nerhat i staden Boston, der den fven yttrade

sig i en mngd feter och tillstllningar fr
ej

allenast beflet, utan fven besttningen p Fre-

gatten gjorde ett s djupt intryck p vr un-

ge sjman, att han icke kunde emotst frestel-

sen, att, sin Kapten otspord, frbyta sin kajuts-

vaktspost p det goda skeppet Franklin emot en

skeppsgosse-plats p den gamla "jernsidan'
ett tillnamn som Amerikanarne gifvit deras lsk-

lings Fregatt, hvilken de visa frmlingar med
lika national-tillfredsstllelse, som Engelsmnnen
deras Victor

-y. Kaptenen p det frstnmda

skeppet fick emellertid snart veta hvart rymma-
ren tagit vgen: och d det frmodligen lika li-

tet fverensstmde med hans egna, som med fa-

drens planer fr gossens framtid hvilken sed-

nare satt honom om bord p detta fartyg, fr

att, efter slutadt apprenticship, en gng sjelf bli

en vlbestlld skeppare . s gjorde han genast
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en visit hos Kapten Hull, hvilken tillskyndade

vr nyvrfde rlogsman ej
allenast den oprk-

nade hedern att bli inkallad i sin Chefs kajuta,

utan fven den mindre angenma att bli befalld

gra sin gamle Kapten den ran och flja med
honom om bord p hans fartyg. Hvad der om
bord vidare passerade, eller med hvad fr cere-

monier han ter installerades i sin frra kajut-

vakts vrdighet, frmler icke historien, men vl
att gossen derefter fattade ett fast beslut, hvilket

icke det ringaste skakades, utan tvertom nnu

djupare rotfstacles, d han andra morgonen,

just
under det han lagade i ordning frukosten t

kajuten, fick hra musiken p fregatten, hvilken

accompagnerade uppvindandet af ankaret, och

kort derefter fick se det stolta skeppet med ful-

la segel och uthalta kanoner flyga ut ur ham-

nen, fr att lik en vlbevpnad riddare ska

nya fventyr p den vidstrckta oceanen, under

det han sjelf som bst var sysselsatt med att

rentvtta thekopparne, bagbord om kabyssen p
det trefliga skeppet Benjamin Franklin frn Salem.

Ngra dagar derefter uppvindades fven an-

karet p nyssnmde skepp, fast icke efter en

fullstmmig instrumentalmusik, utan efter en grof
vocal solo, hvars afmtta stanzas jemt accompag-
nerades tf jernpallarnes slag emot vindspelet,
och emellant afbits af Styrmans utrop att stop-

pa afhllet, hvarmed vr kajutvakt och ngra
jungmn uppmuntrades att af alla krafter draga
till det tjocka tget omkring spelet. Detta ar-
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bete var icke vl slutadt, frrn vr apprentis

mste upp i lacklingen, fr all gra loss bram-

seglet, och sedan nu ingenting vidare var all

gra p dck eller i lacklingen, p mintes han

genast om sin skyldighet under dck eller i kaju-

ten, der han mste borsta och inlgga Kapte-
nens klder, h vilka nu icke nyttjades frr n

vid nsta landgng. P delta stt sysselsattes

han nu jemt under sin dubbla befattning af

skeppspojke och betjent t Kaptenen, h vilka tven-

ne sysslor, olyckligtvis fr s vl detta som s

mnga andra yrkens och handtverks framgng,
nstan alltid ro frenade, och nstan lika ofta

hindra bttre uppfostrade barn alt vlja de s-

kallade nrande yrkena. Huru del nu frhller

sig hrmed i allmnhet, s bljade denna blan-

dade tjenstgring bliiva af en hgst vidrig na lur

fr vr unge sjman, hvilken, s vl fr sin l-

der, som den bildning han redan ftt i sina fr-

ldrars hus, fann den lika litet passande som

befordrande en skyndsam knnedom af det yr-
ke han valt. Denna ovilja

fr sin nrvarande

stllning kades nd mera af Kaptenens uppf-
rande, h vilket efter det nyssnmde misslycka-
de frsket att utbyta rederiets

tjenst
fr Repu-

blikens, hade antagit en mera odrglig natur, s

vl genom mera strnghet, som stndiga hnan-
de jemfrelser emellan lifvet om bord p rlogs-

och handels-skepp, hvarmed mngden af dylika

copvai di -Kaptener s gei;na fgna sig och sina

undet hafvande.
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Men vi skola icke lngre uppehlla oss med

frhllandet mellan Kaptenen och hans kajut-

vakt, utan blott i frbigende nmna, att strre

tyranner icke gerna Jmnna finnas n nyssnm-
de sort skeppare, hvilka, ehuru drgliga de kun-

na vara i land, ofta frbyta helt och hllet sin

natur efler det de ro vl komna till sjss, der de

p visst stt med rtta anse sig suverna, eller,

som det heter , skeppare p sin egen skuta.

Odrgligheten af deras umgnge tyckes ocks

st i ett vist frhllande till distancen frn land,

ty den vxer vanligen under det man lemnar

det, och minskas ter, d man brjar nrmas

detsamma, till dess det i hamn ibland alldeles

tyckes frsvinna. tminstone r detta rtt ofta

hndelsen; och, ehuruvl orsakerna dertill kun-

na vara flera, tro vi, att en bland de strsta r

den, att de fleste af nmde beflhafvares egen

uppfostran blifvit gjord i ra matrosers sll-

skap, och under ledning af en lika s r kap-
tens dagg.

Pdrifven af en frisk nordvstlig vind , ila-

de emellertid vrt A ord-Amerikanska skepp med
en god fart sder ut, och hade, efter ngot fver

en veckas frlopp , hunnit s lngt p sin be-

stmmelse , som var Bahia, att det redan afsku-

rit Norra tropiken, och lg nu med alla segel

till styrande bidevind fr den jemt blsande

passaden. Under hela denna tid hade det icke

mtt eller sett ngon annan seglare, h vilket un-

der dvarande krig med England var en stor
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lycka; och Kaptenen gratulerade sig nu, att re-

dan hafva ackter om sig det baf, som mest var

oroadt af Engelska kryssare, fvensom att hafva

hunnit inom de latituder, der den stndiga ost-

liga vinden gr berkningar p resans lngd
mindre omjliga, eller de skallade bnkbestic-

ken mindre oskra.

P detta stt fortsattes seglingen lika ostrdt

fven ngon tid emellan vndkretsarna, och in-

genting hvarken syntes eller hrdes med undan-

tag af flygfiskar och delfiner eller andra invna-

re af det vta elementet. Middagssolen nalka-

des fr h varje dygn ett par grader nrmare

zenilh, och vrmen tilltog fven, om icke i sam-

ma mn, tminstone knbart. Bde befl och

besttning tycktes ocks i lika hg grad njuta

af den behagliga resan, fast de frre gjorde det

kanske mest i hopp om en lycklig passage, och

de sednare deremot mera i knslan af det nr-

varande, d det bestndigt vackra vdret och

samma vindar gfvo dem en frihet frn strn-

gare arbete, och tillto dem ibland en lugn syss-

lolshet, h vilken annars ganska sllan faller p

sjmnnens lott.

Det var i synnerhet en afton, just dagen frr

n de skulle passera Eqvatorn, som den annars

tvre Kaptenen var vid ett ovanligt godt lynne,

och sedan han lnge promenerat fram och till-

baka p dcket, satte han sig akter ut p flagg-

kistan, under det han ropade sin kajutvakt,

hvilken fick befallning att upphmta groggmate-
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rialierna jemte tvenne glas. D dessa vore upp-
komna och placerade p flaggkistan, fick styr-

mannen, som var sysselsatt med ngot fram p

backen, tillsgelse att komma akter ut till Kap-

tenen, hvilken nu bod honom sitta ner och ta-

ga en grogg; h varefter, sedan glasen voro fyllda,

och Styrmannen med flig respekt i frsta klun-

ken druckit Kaptenens skl, denne fortfor: "N

vl Styrman, hvad tror ni om vr segling?

Jag hoppas vi skola gra en snll resa. Vi haf-

va nu icke varit i sjn mer n aderton dygn,

och, om icke ngon olycka hnder oss, eller vi

rka ut fr ngon af Jon Bulls frbannade

kryssare, s gissar jag,
att vi inom en vecka ro

i Bahia."

"Ja Herr Kapten, jag
tror detsamma. Hon

gr nu sex mil p loggen med sina boglinor ut-

halta; hvilket r s mycket ett skepp kan gra
i s laber cultie; och jag calculerar hon skall

gra nrmare tta, da vi fr ltta henne ett par
streck och klappa p vra brm- och fver-lse-

gel akter och fr. Jag gissar vi hafva
ej

s lngt
hrtill, eller nr tnker ni hlla af Kapten?"

"Jo med denna farten ro vi klockan

tio i morgon frmiddag under Equatorn; och se-

dan vi tagit vr middags -hjd skola vi genast

styra ett streck lttare. Jag tycker icke om att

komma fr nra Amerikanska kusten, ty ehuru-

vl vi efter vr rkning st fem grader frn

Cap de Roque, s kan det vl hnda, att vi ro

vestligare, d sista longituds-observationen icke
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var s sker, och strmmen i alla lall Lr slla

stark vest-vart p denna latituden och ined en

s frisk passad. Huru del nn r hrmed, s r

det bttre att ha ngot att ge, n att tigga; och

vi skola derfre, fr det frsta, icke hlla af

mera, till dess vi komma p tio grader syd, d

vi med ens falla till vest syd vest, och gra an

kusten p vr latitud, som alltid r sker."

"Ay ay Sir! som Ni behagar. Frsta

gngen jag seglade p dessa farvatten, var det

med en ung Kapten, som icke var s rdd fr
land som Ni - ehuru vl jag tror, att han se-

dan blef det. Vi skulle till Rio, och hade haft

en lng och besvrlig segling frn New-York,
med hrdt vder, och motvind nstan hvarje

dag, till dess vi ndtligen, efter vrt bestick n-

got vest om longituden af Cap-Verds arna, fin-

go tag i passaden, och nu bar det af med hvar-

enda lapp p henne, och tvenne streck i seglen,

rtt syd hn, till dess vi en vacker morgon, just

vid soluppgngen, fingo se ett lgt land rtt fr

ut, h vilket utrckte sig styrbord och bagbord

hn, s lngt man frn toppen kunde se det.

Det blef ett vackert vsende: Kaptenen, som
sjelf

sprungit till rret, skrek: brga lseglen, giga

boven bramseglen, hala l brassar, om hvart-

annat, under det han i den brdskande ifvern

lagt rret dickt i l, s att briggen, som gjorde

sina styfva sju knop, krde upp i vinden med

alla segel back. Det var lyckligt, att det icke

blste hrdare eller gick' svrare sj, ty d ha-
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de vr timmerman ftt mera att gra med rund-

hulten, n nu, d blott ngra lsegelspiror str-

ko. Sedan vi vl ftt vra smsegel i hl, vn-
de vi och lade bi fr stvrbords-halsar ut ifrn

landet ofver natten, samt stodo ter in p dag-

vakten; och p detta stt fortforo vi nu att kryssa

under en veckas tid. . . ."

"Utan att komma i lovvrt om det lga lan-

det, gissar jag"
- infll Kaptenen skrattande, som

nu redan hunnit fver hlften af sin andra four-

water-grog. "Nej, nej, min unga Herr Kapten
Rumskot, det gick icke s ltt att frbttra Er

stora dumhet att hlla ltt, innan Ni var sker

p Er longtiud. Den som skall kryssa sig upp
emellan Amazon-floden och Cap-de-Roque, ms-
te antingen hafva en Westindisk skonert un-

der ftterna, eller ock en af landels lotsar vid

rret; i annat fall r det s godt han vn-
der om till variabla vindarne, fr att der kom-

ma ostwardt och sedan bttre hushlla med sin

longitud. Jag frmodar Er nybakade Kapten
blef tvungen till denna lilla omvg/'

"Ja, i sanning gjorde han det; och p detta

stt kommo vi slutligen i rtta farvattnet igen;

ehuru det kostade oss
sju veckors kryssning, ut-

om ntning af segel och tgvirke."
"Till stor vinst fr Rederiet" afbrt den

halfrusige Kaptenen "Skl fr alla unga glo-

par till skeppare, som p detta stt segla fver

styr och risquera skepp och gods. Mtte de of-

ta bli straffade med . . . ."
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"En seglare akter ut i 18 v skllade del nu

frn toppen, och afbrot p en gng den gam-
le Kaptenens philantropiska nskningar ocli dess

muntra lynne; ty livad ocks han hll p alt

tillnska sina yngre med broder, sa var det tro-

ligen ingenting obehagligare, n det han nu erfor

vid det ovntade ulropet om en seglare akter

ut; hvilket, da man intet sett ngon sdan frut

p hela dagen, frutsatte, att han vore jagad af

ett bttre seglande fa i tyg. Huru det nu frhll

sig hrmed, s hade det fr gonblicket den ef-

fekten , att vr groggige skeppare blef temligen

nykter, och sodan han satt glaset ifrn sig och

inpassat en qvadrat-tum negerhead i sin mun,

brjades fljande dialog:

"Frtopp der! - Hur' har du seglaren?"

''Rtt p lringen i l!"

"Hvad kurs styr han ?*

"Han ligger t oss, ty solen lyser emot hans

segel !"

"Hur* r han tacklad?"

"Jag kan icke sga det precist, men han

tyckes icke vara ngon rseglare."

"Aha!
" mumlade Kaptenen - "skert n-

gon af de der frbannade skonertarne frn arne,

hvilka icke
sjelfva

fan kan kan segla om, s lnge
skoten ro anhlla. N det gr an, att hr
lins ppen sj

och en skuta, som kan segla, blott

hon fr lsa boglinor och litet upphalta brassar.

M:r Smith! lt dem gra lseglena klara: vi

f kanske hlla af ngot frr, n vi mnat. Det
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ma vara hvem det vill, s r jag icke road af

hans sllskap."

"De ro redan klara , Herr Kapten ! Hur'

mnga streck skola vi falla?" frgade Styrman,
som redan fattat i

drillhjulet.

"h stopp med det s lnge! Vi hafva icke

s hrottom nnu. Lt henne ligga samma, kurs

s lnge dagen skiner. Kunna vi styra ett hlft

streck hgre, s r det s mycket bttre, till

dess solen kommit vl under horizonten. Loff!

LofT! till dess liket lefver p storseglet!"

"Loff r det!" upprepade matrosen vid r-

ret, under det han vred drillhjulet en spak t

vens ter.

"Vl det! Sttt s! Se s, nu r det

tid att hlla en liten examen. Styrman! Hvil-

ka ha eftermiddags-vakten?"

"Styrblingarne, Herr Kapten!"
"Hvem har haft utkik ifrn tta glas?"

I stllet fr att svara , gick nu Styrman
fram p backen, for att f reda hrp. Emel-

lertid f vi underrtta om att, ehuruvl det

om bord p ett rlogs-skepp, och i synnerhet
under krigstid, r en sak af betydlig vigt att

hlla en god utkik p toppen, s r denna i

mnga hnseenden nyttiga frsigtighet oftast ur-

aktlten p copvardiskepp. Vr Kapten, som

var, hvad man kallar, en gammal kta sjhund,
hade emedlertid s ofta funnit nyttan af denna

post, att han sllan seglade utan en man p fr-

mrssrn, aldraminst d han, som nu, fruktade
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liendtliga fartyg. Matroserna, h vilka i allmnhet

om bord p kpmansskepp vl kunna ined vil-

lighet utrtta alla de arbeten, som vanligen f-

rekomma p sdana fartyg, ro deremot icke

nog disciplinerade, for alt alldeles biindt ly-

da de befallningar, hvilka antingen ro ovanli-

ga fr dem, eller ock, med deras stt alt se sa-

ken, mindre ndvndiga. Som nu den ofvan-

nmde posten just
var af denna dubbla natur,

och dessutom ganska trkig i sig sjelf,
s skte

de ocks att komma ifrn den, s mycket likvl,

som respekten fr den strnge Kaptenens befall-

ningar tillt; och det var sledes icke underligt,

att den ene af matroserna, hvars utkiks-turn det

var frn tta glas, eller klockan fyra p efter-

middagen, gerna vilfor den unge kajulvaktens

begran, att f i hans stlle sitta uppe p fr-

mrssrn, ehuru dennes lder, eller kanske lt-

tare dess friga befattningar under dck, annars

frikallade honom frn denna tjenstgri ng.
Utom

det att det roade den raske pojken, att p detta

stt svfva uppe i luften under det vackra v-

dret, s bidrog vl ocks till hans begran den

nskan, att p detta vis, fr ngon tid tmin-

stone, undandraga sig Kaptenens blickar, hvilken,

utgende frn den, hos sdane menniskor
ej

ovanliga, principen, att, s snart en pojke r

ledig, tnker han p sklmstycken aldrig til-

lt honom vara sysslols, utan stndigt gaf ho-

nom ngot att gra, om det ocks icke blef an-

nat n att plocka drefmt eller lgga platting.

Vr
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Vr unge sjman gungade ocks till en br-

jan rtt trankilt i l p frmrsrn, hllande

med ena armen om frstang-staggat och ltande

benen nedhnga p den elastiska buken af seg-

let: en stllning, som, i frbigende sagdt,r s

behaglig, att den, under vackert vder, kan roa

fven en ldre person. Dess tankar svfvade

hrunder s lngt bort i framtidens dunkla men

behagliga rymder, som synen af det omtliga
hafvet kunde fra dem hos en fjorton-rig poj-

ke, med dess begrepp och erfarenhet af lifvet.

En lngvga sjfarande lefnad utgjorde sjelfva

fremlet fr den tafla, han nu betraktade, uti

hvars ljusa
lointain syntes matta contourer af

tskilliga skepp, och i fonden en af solen upp-

lyst svr fregatt, som, med sina hvita segel och

bjrt randade flagg, gjorde en skn contrast emot

den mrka frgrunden, bestende af den svart-

mlade akterspegeln p ett handelsskepp, genom
hvars ppna fnster man kunde se en ldre per-
son med en bister hotande uppsyn, med ena

handen nedstta en ringklocka p bordet, och

med den andra fatta i en alns lng tgstump,
som hngde p vggen. Illusionen af denna taf-

la var s stark, att partierna i frgrunden i

synnerhet utfrda med sdan skicklighet och s

efter naturen, att vr liflige skdare
just tyckte

sig hra den vl knda klockans ljud, och vn-
de sig instinkts-likt akterut, fr att fvertyga

sig om han verkligen hrt rtt, och i sdant fall

2



lS K K SA KBLUH SDRA

snart skulle, efter manligheten, la hra ett mera

tor le da capo, tfljd t af flera munnars ropande
af dess namn. Ingen af dessa obehagliga ljud

mtte nd dess lyssnande ra, men deiemot

fverraskades hans gon af ett annat freml,
d, under det han ter vnde hufvudet tillbaka,

han fick se ett segel, som mot aftonsolen glnste

p horizonlcn, just
der denne afskars af l-liket

p stormars-seglet. Sedan han noga re fverty-

gat sig om att han icke fven hi uti drmde
och till den ndan flyttat sig lngre ner i l p

rn, fr att, oberoende af fartygets rrelser,

kunna alltid se seglaren utanfr stormrs-scglet

hade han
just

munnen ppen, fr att med den

grfsta baston, hvaraf hans lungor voro mktiga,
triumferande utropa sin upptckt ner till dc-

ket, d en hastig tanke trngde sig emellan, och

hindrade utropet. Det fll honom nemligen in,

att det skulle bli rtt roligt att f se den der

seglaren p nrmare hll , s vida han kunde

upphinna dem, och d det i alla fall berodde

af hans fria
vilja

att ge honom tillknna eller

icke, d ingen kunde begra, att han skulle kun-

na se genom mrsseglet, h vilket dljde seglaren,

d han satt p sin rtta plats invid rcken, s

beslt han att tiga dermed. Huruvida ett begr
att hmnas litet p sin frtryckare, hvars or-

dreshan nu ostraffadl kunde gcka, fven bidrog

till detta beslut, vilja
vi icke bestrida: nog af

att det fattades; och fr att rtt skert kunna

utfra detsamma, satte lian sig nu i lowart om
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stngen, der han nnu mindre kunde se den

upptckte seglaren.

Han hade likvl icke lnge bibehllit denna

positon frrn Kaptenens rst kallade honom,
som frut r nmdt, fr att upptaga dess afton-

dryck frn kajuten; och innan hans namn hade

hunnit blifva ter upprepaclt af alla de rster,

som vid sdana tillfllen plga skrika ofver h var-

andra, hade han lika tyst som hastigt nedfirat

sig p lstngbardunen i dck, s att livarken

Kaptenen eller ngon annan, akter om storseglet,

kunde se honom eller mrka att han kom frn

ngon annan plats n folkrummet fr ut. Sam-

ma rop, som nedkallade -ka
ju

tvakten frn toppen,

var ocks signalen till matrosen att ter ntra

upp p sin utkikspost; och han hade suttit der

en god stund, innan en girning af fartyget lt

honom upptcka den af aktersegeln hittills dolda

seglaren: hvilket i alla fall bevisade livad ofvan

r sagdt, att matroserna icke sktte denna del

af deras tjenstgring p stt sig borde, eller s,
som det vanligen sker p rlogsfartyg. S snart

han fick se det frmmande fartyget, utropade
han genast sin upptckt ner till dcket, hvarest

den uppvkte den consternation, vi redan om-

talat.

Emellertid hade Kaptenen skickat efter sin

kikare, och d Styrmannen terkom med den

begrda underrttelsen frn backen, fann han

Kaptenen stende p flaggkistan, lngsamt f-
rande det lnga synglaset efter horizonton frn
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hger till vensler, till dess del slutligen stanna-

de i den frn toppen angifne direktionen, ult

hvilken man, afven med obevpnade gon, kun-

de se en hvit ngot lutande figur, hvilken blef

nnu tydligare, genom det starka sken, den nu

nedgende solen kastade p densamma.

Sedan Kaptenen ngra gonblick uppmrk-
samt fixerat detta freml, under det han otyd-

ligt mumlade: "Jo Jo! Svra gaffelsegel !

inga rsegel! Jag kunde vl tro det. Gaffel-

toppsegel och flygande jagare! allting i sin

ordning fr att lgga ett hederligt skepp i l -

skt han in kikaren, och under det han nedsteg

frn flaggkistan, tillade han med mera ifver:

"Anfgta alla medseglare och dem, som stta s-

dan tackling p andra fartyg n lotsbtar och

fiskare!" -

"N Styrman, har ni ftt reda p hvem

som skaffade oss denne frbannade gken s nra

p hlarne! Men det r nu icke tid, h varken att

ransaka eller dmma. Vi skola uppskjuta det till

i morgon, d jag hoppas vi kunna gra det litet

mera ogeneradt. Tag nu kikaren och g upp

p stor-bramsalningen, och varsko, det frsta ni

icke kan fr mrkret urskilja seglen p den gun-

stig Herren; hvilket jag hoppas icke drjer s ln-

ge, d solen nu redan r nere, och skymningen,

icke plr vara lng under eqva torn. Hr,
hit John! Tag ner groggen och purra andre

Styrman! Btsman der! Lt dem skra in

lsegels-fallen , hala ut 'spirorna och tackla wa-
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terbommen i lowart! Pass p styrningen

der! Fall
ej

af en enda tum, s lnge den gynna-
ren kan se oss! Knip allt hvad dukan! s

der! Tag ett tag i magerman derp backen!"

Under det Kaptenen p detta stt var sys-

selsatt med att, som han sade, lura sin efterfl-

jare,
satt Styrmannen uppe p stortoppen, nu

och d med kikaren observerande seglet akter

ut; och, ehuru den equinoctiska skymningen

uttrngde dagen med en sdan hastighet, att

man, straxt efter solens frsvinnande under ho-

rizonten, icke kunde lngre frn dck upptcka
den frmmande seglaren, s drjde det nd n-

gon tid, innan man fick hra den af Kaptenen
s ifrigt vntade underrttelsen, att den med ki-

karen icke kunde lngre urskiljas
frn masttop-

pen. Styrmannen hade ocks icke hunnit ned-

komma frn tacklingen , frrn Kaptenen sjelf

tagit rret och befallt dem hala upp p akter-

brassarne, s att man redan var under full af-

hllning, d han nedkom p dck. Det drog
ocks icke lngt om, frrn man hade alla rr-

na stllda efter vinden, som nu kom in litet ak-

terligare n tvrs; och sedan man under en half

timme halat, sjungit och skrikit om hvarandra,

lg ndtligen det goda skeppet Benjamin Frank-

lin i full drgt, eller med boven-bramsegel, un-

der-, fver- och braml-segel, fr en slr hn.
"Se s!" sade Kaptenen, under det han

lemnade rret t en matros. "Katt som det

gr. Gira icke en tum. Tag mrke s lnge p
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den stjerrian,
du ser der fr emellan fockehals

och slamj>dfvrteh. NA vl, Styrman, lt

oss se livad hon gr p loggen. Jag gissar hon

tar ut sina
sju

med denna (arten."

"Jag tror hon gr nrmare tta" svarade

Styrmannen, under det han insatte pinnarne i logg-

sjuddan. "Men det skola vi vl snart f se . . .

Klart der? . . . Turn!"

"Stopp!" ropade snart en annan rst, och kort

derefter skrek Styrmannen: "Styfva sju
och en half!"

"Jo, jo,"
i infll ter Kaptenen "jag

knner igen henne: hon lunkar igenom, blott hon

fr ngra streck i seglen. Jag hade vl lust att

se, om icke den der vindtande skonerten skulle

sticka tg, i fall han ]-^ samma cours , men jag

hoppas han i alla fall ligger med sina styfhalla

skot, fr att i moigon bittida kunna vara p

vr lov/arts lring. h
ja nog skall clu kom-

ma i lowart tillrckligt, min gosse, men om det

icke blir ngot fr lngt och ngot fr akterligt,

s r du slugare n jag."

Straxt hrefter klmtades sex glas, eller

klockan sju p aftonen, och sedan Kaptenen be-

fallt Styrmnnerna att noga passa p styrningen,

samt se till att icke ngot ljus syntes fver re-

lingen, och ndtligen att lta purra sig ngot
fre fem p morgonen, gick han ner i sin ka-

juta,
der vi skola lemna honom fr natten, och

emellertid lysna till ett samtal emellan hen-

ne personer, hvilka vyJ medlet af frsta vak-

ten stodo framme p gngbordet i lowart, luta-



OCH NORRA AMERIKA. 23

de ofver relingen och betraktande de mnga sm

eldklot, som rullade lngs med sidan.

"Hvad det nd r lustigt" yttrade den

ene med en ung rst "att flyga stad s

hr: och hvad det matte vara roligt att vara sj-
man p ett fartyg, der man slipper passa upp
en strng Kapten."

"Eller stndigt vara utsatt fr frargelse och

vrre, om man icke efterkommer alla dessa mn-
da nycker" infll den andre med en grfre
stmma "Hvad tror Ni, till exempel, han gr
med mig i morgon, fr det jag icke hll riktig

utkik p eftermiddagsvakten, och frr varskodde

den skra menskade Bidivindaren akter ut, allra-?

helst om han fr ngon ledsamhet af honom?"

"Jag hoppas ni icke skall ha ngon olgen-
het deraf; ty om det gr derhn, s sger jag,

att det var mitt fel. Men hvad ledsamheter kan

vl Kaptenen f, som Ni sger, hraf. Vi hlla

ju
af nu, och skonerten fortstter ju

sin gamla
cours bidevind?"

"Ja, gr han det, s r allt bra. Men der-

p kan ingen vara s sker, ehuru Kaptenen var

slipad nog, fr att kanhnda narra honom. Hur
det gr, s r jag beredd att iemna skutan vid

frsta tillflle, ty jag
r lika njd med att p

detta stt allt jemt hafva att frukta Engelsk fn-

genskap utom bords och en djefvul till Kapten
inom bords, som jemt monkar, och knappt lem-

nar folk s mycken ledighet, att man kan lap-

pa ett par byxor/'



lf\ RESA HELDAM SDRA

"Vet du Tom, jag har fresatt mig att gra
detsamma, blott det gick bttre n med fregat-

ten. Tror du att det kan lieea ngot af vara

rlogs-fartyg i Bahia; ty jag ville anda helst

komma med ett sdant fartyg, som kan seg-

la duktigt och har kanoner och folk att frsva-

ra sig med."

"Ja, jag hller nstan med er om det, un-

der dessa ofredstider, d prispenningar ofta van-

ka. Likvl vet jag icke, om ngon af vra

kryssare hller sig s lngt sderut, d de hafva

s mycket att gra lngre i norr. Men i alla

fall fins det andra n kronofartyg, som kunna

segla hrdt och hafva tillrckligt folk och kano-

ner om hord, fr att bde frsvara sig och an-

falla. Emellertid skall jag
rda Er, att, nsta

gng Ni vill frska er lycka p en annan kol,

icke g om bord, frrn
just

som den seglar.

Hade Ni vetat detta frut, s hade Ni nu skert

varit om bord p Jernsidan, och kanske varit

med om att knipa nnu en af Engelska Kun-

gens fregatter."

Tanken hrp frampressade en suck hos gos-

sen, som
just

var i begrepp att yttra ngot, d

matrosen <
- som under sednare delen af sitt tal

hade vnd t sig om, fr att se efter, om ngon
vore s nra, att han kunde hra hvad som

sades tog honom i armen och h viskade:

"Tyst, om
jag

icke bedrar mig, sa^ jag gub-

ben krypa der nere i l emellan kabyssen och

storbten."



OCH NORRA AMERIKA,

S var ocks hndelsen, hvarom vra beg-

ge samtalande fvertygade sig, genom det de

smgo sig fram p backen , der de kunde se en

person, som stod i l om fockmasten, men vid

deras ankomst drog sig tillbaka och frsvann i

mrkret p halfdcket. Denne person var ingen
annan n den gamle , vaksamme Kaptenen, som

sllan sof en hel vakt i sender, utan var uppe

p dck flera gnger p natten, fast dylika natt-

besk vanligen aflades s tyst och obemrkt, att

den, som icke var van dervid, icke genia kunde

mrka dem. Insvept i en kavaj, och i tomorne,

brukade denne gamle, sluge skeppare ofta smyga

sig s tyst upp genom kajutkappen och, ofta utan

att ngon mrkte det, sakta begifva sig ner i l,
der vanligtvis ingen person fanns, som kunde

observera, huru han lngs relingen smog sig, frst

akter ut, fr att spionera huru rormannen gjor-
de sin skyldighet, eller p hvad stt Styrman-
nen var sysselsatt; och sedan lngs gngbordet,
bakom btarne, fram p backen, fr att obe-

mrkt se och lyssna p matrosernes frehafvanden.

Om han vid sdane tillfllen mrkte ngon ting,

som
ej

var ssom han nskade, lt han sllan

mrka sig, utan krp lika tyst ner igen i kaju-

ten; men p fljande dagen lt han p flerahan-

dastt frst, att han visste hvad som passerade.
Ehuru han ofta fick hra hrdsmlta saker om
sig sjelf,

d han tillflligtvis blifvit upptckt un-

der dessa nattbesk, men man icke ltsade mr-
ka honom, s kunde han nd icke afhlla sig
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frn dylika spionerier, troligen lika s mycket
fr den egentliga knnedom, han derigenom in-

hmtade om sakernas gng p dck, som fven

fr den helsosamma vaksamhet och uppmrksam-
het, hvaruti oskerheten fr hans hemliga natt-

visitationer, frsatte bde Officerare och besttning.

Skeppet forsatte emellertid sin tysta van-

dring i den mrka natten, utan att ngot hvar-

ken hrdes eller syntes, som kunde stra dess

jemna fart. Med undantag af det dofva sorlet

framfr bogen, var det ingen ting, som ohelga-

da nattens hgtidliga tystnad, utom d hvarje

halftimme skeppsklockans klmtningar och derp

fljande loggnings-termer fr ngra gonblick

gjorde det. Vakthafvande Styrmannen gick fram

och tillbaka p halfdcket i lowart, och dess

tysta promenad afbrts endast fr att i nackter-

huset se efter styrningen, eller ock af bestyret

med loggningen. Utom honom syntes ingen rr-

lig menniska p halfdcket, ty rormannen stod

alldeles stilla, tminstone med den nedra synliga

hlften af dess kropp, h vilken upplystes af kom-

passlampan, och resten af vackten var fr ut p

backen, der mrkret icke tillt att se om de voro

gende, stende eller sittande. P detta stt frflt

hela frsta vakten, eller till klockan tolf p nat-

ten, d andra hlften af besttningen utpurrades

till hundvakten, hvilkens fyra timmar p sam-

ma ^enformiga stt passerades, s att dagvakten,

eller, som den rttare borde kallas, morgon vak-

ten ter .emottogs af andre Styrmannen, utan att



OC^H NORRA AMERIKA. 2J

ngot frndrats, sedan han vid midnatten lem-

nade dcket. Vid ett glas, eller klockan half

fem, tycktes lik vi brisen
vilja

ka sig, ty hon

gjorde nu p loggen sju
och tre qvart mil, f-

vensom ett matt, knappast mrkbart ljustecken

brjade visa sig p stra horizonten, men nnu

icke mktig nog, att frdela det mrker, som fr-

enade himmel och haf.

Kort hrefter, fick kajutvakten, som var i

bagbords vakt, befallning att tnda en lanterna,

fr att purra Kaptenen, hvilken, oaktadt han tro-

ligen kunde vcka sig sjelf vid hvad tid som

helst, eller tminstone icke behfde vckas af

andra p den vanliga tiden om morgonen, nd

alltid tycktes sofva ganska hrdt, d man kom
ner fr att purra honom. Det var ocks icke

frr n efter flera ruskningar i armen, och lika

mnga temligen hga utrop: "ett glas Herr Kap-
ten/' som han vnde sig om och under en hg-
ljudd gspning frgade:

"Huru r vdret der uppe?"

"Vackert, Herr Kapten V
"Hvad fart gr hon?"

"Sju och treqvart fr ett glas, Herr Kapten!"
"Aha hon har friskat p morgonqvisten ,

mrker
jag.

Godt , John , tag hit ett mor-

gonpill."

Under det Kaptenen hade brjat stiga ur

koijen, hade gossen satt lanternan p kajutbordet
och ppnat den s kallade "pillerburken," hvil-

ken icke var ngot annat n en stor tobaksdosa,
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ur hvilken han uttcg en af de der liggande lo-

baksbitarna, som han ordentligt h varje afton m-
ste sderskra och di ilgga fr fljande dagens
konsumtion: och var detta bland de skyldighe-

ter, som kajutvaklen hade svrast att afbrda sig;

ty d hans instruktion var, att de skulle gras

omkring en qvadrat tum i storlek, s var det

lika svrt fr gossen att s noga afpassa dem,
som ltt fr Kaptenen att finna dem antingen
fr sm eller fr stora, allt efter som hans dli-

ga lynne frestafvade.

Denne gngen var han emellertid lycklig

att kunna framlemna "pillet," utan att med en

rfil eller dess vederlike bli ombedd att nsta

gng gra det mindre eller strre; hvilket an-

nars
ej

s sllan intrffade. Han hade ocks icke

vl slutat detta fventyrliga vrf, frrn den nu

nstan pkldde Kaptenen temligen mildt be-

fallde honom laga till choklad, hvilket ter var

ett ord, hvarmed vr besynnerlige Skeppare me-

nade ngot helt annat, n hvad folk i allmnhet

frst dermed. Kajutvakten, som var hemma i

sprket, begrep ocks genast hvad som menades,

och ppnade till den ndan ett koffortlikt flask-

foder, hvilket, enligt Kaptenens terminologi kal-

lades "apotheket," samt framtog en thekopp,
hvaruti slogs en del bska droppar och en del

vhiskij, hvilken frtrffliga blandning hr om
bord kallades "choklad," och sllan tmdes af

Kaptenen, utan en billig grd af tacksamhet t

den Svenske skeppare, hvilken lrt honom kon-
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sten; hvarvid han likvl beklagade, att han, i

stllet fr det skna "Baltiska bran vinet," mste

nyttja vhiskij.

"Se s fortfor den nu fullkomligt tackla-

de och provianterade Kaptenen tag hit apo-

theks-nyckeln, och lnga mig kikaren, s skola

vi se till, huru det str till uppe p taket,"

h varefter han frfogade sig frn ka
ju

ten upp p
dcket.

Denna gng smg han sig icke ner i l,
utan gick genast upp i lowart och akter ut till

vakthafvande Styrmannen, hvars hlsning han

fryntligt besvarade med ett: god morgon Styr-

man, jag hoppas ni haft en vacker natt. Jag
tminstone har sofvit som en sten, nda sen ut-

purrningen till frsta vakten; hvilket alltid hn-
der mig, d vi ligga fr dessa halsarne, och

jag

har l
koj. Vl, jag ser hon har friskat. N,

Ni har icke sett till vr skonert sedan, hop-

pas jag."

"Nej, Herr Kapten! jag tnkte
just vnta

till tv glas, fr att be er, om att f lna kika-

ren och fl ska , om han frn stoi toppen mjli-

gen kan upptckas akter ut; men nnu r det

vl mrkt dertill."

"Ja, det har ni rtt uti. nnu kan man
icke se ngonting infll Kaptenen, under det

han frde kikaren fram och tillbaka lngs den

nordstra horizonten, hvilken nnu icke var full-

komligt marquerad af den svaga morgongrynin-

gen, och nnu mindre s upplyst, att man p
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don kunde upptcka ngot s litet freml.

"Emellertid, fastn vi nd vndigt bra se ho-

nom frr n han oss, s vida vi ro inom kikare

hll, d han ligger mellan oss och solen, s r

det icke frmycket att vara frsigtig, och vi sko-

la derfre icke drja lnge med att purra ut,

fr att berga vr granlt uppe i vdret, och

derigenom gra oss nnu ngra mil osynligare."

"Ay ay! skola vi brja genast plocka
ner? Vi kunna gerna berga vra bofven bra in-

segel och braml-segel med vakten."

"Nej, stopp der!" afbrt Kaptenen
"nnu r det icke s brttom. Detta sina plock

hjelper oss nd ett par mil i timmen med den-

na brisen; hvilket icke r att frakta. Vi skola

lta solen morgna sig litet frst, ty nnu ligger

hon fr djupt nerbddad fr att vara oss farlig.

Lt dem hellre sticka upp store hals, s f vi

bttre vind i focken; och lt dem klappa en tal-

ja p frmrsskot i lowai t, samt skota det dikt fr."

Med ett, "skall bli Kapten!" frfogade sig

Styrmannen fr ut, fr att efterkomma befallnin-

gen. Emellertid slog klockan fem, och sedan

matroserna vl slutat arbetet med seglen, samt

Styrmannen loggat fr tv glas, var den delen

af horizonten, som lg akter och p sida af far-

tyget, s
till-ljusnad,

att man med
tillhjelp

af en

god kikare borde, tminstone frn toppen, kun-

na upptcka om det fanns ngon seglare derp.
Sedan Kaptenen derfre en stund ffngt spejat

t detta hll, lemnade han kikaren till Styrman-
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nen med befallning att ntra upp p stortoppen,
fr att der se bttre efter. Denne hade ocks

icke vl intagit sin plats p salningen och br-

jat
sin skning, frrn den, nu i gldjen tal-

trngde Kaptenen ropade till honom:

"N vl, Styrman! kan ni se ngot der-

uppe? Jag gissar det fins icke mera af skoner-

ten deruppe n hr nere. Eller huru?

"Nej Kapten! Jag kan icke upptcka ngon
seglare, nda frn kranbalksvis i lowart till l-

rinsgvis i l."

"Nej, Nej utropade Kaptenen triumphe-
rande jag kunde vl tro, att jag

skulle locka

den der kaparmssige skonerten upp i lowart,

der han vid detta laget troligen ligger och

svrj . . ."

"Pang!" dnade ett kanonskott genom den

tysta morgonluften och gonblicket derefter flg
en kula genom stormrsseglet, hvisslande ut i

lowart, der den tvrs ut frn skeppet slog ng-
ra ricochetter p det af morgonrodnaden violtt-

frgade hafvet.

"Hvad var det?" stammade Kaptenen,
sedan frvningen fver detta ovntade afbrott

i dess tal ndtligen tillt honom yttra ngot.
"En svr skonert tvrs i l! skrek Styr-

mannen frn loppen.

"S^g hellre en svr djefvul tvrs i l , s

kommer ni nrmare sanningen" terskrek

Kaptenen, under det han sprang ner till l re-
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Jing, fr att med gonen fvertyga sig om en

sak, hvilken han vl anade, men nd tyckte

vara nstan omjlig.
I den dunkla morgongryningen i l om

skeppet, och endast ngra kabellngder frn det-

samma, framskimrade nu, spklikt fr den fr-

vnade Kaptenens blickar, den gra gestalten af

ett tvmasta t fartyg, som lg samma cours med
hans eget. Sedan han en stund med stirrande

blickar betraktat detsamma, under det han m-

som lunkade p hufvudet, stampade i dck eller

ref sig i hret, allt efter som oskerhet, frar-

gelse eller fruktan fr gonblicket hade fver-

handen kom han slutligen i hg, att han ic-

ke hade sin kikare, och ropade derfre till Styr-

mannen att genast komma ner med den samme.

Denne, som nda hittills oafltligt fixerat det

frmmande seglet, svarade att han kom, men

rdde Kaptenen, att genast brassa back, emedan

han sg en lunta blnka om bord p skonerten,

hvilken tycktes betyda, att man hade att vnta

ett nytt skott frn samma hll. Styrmannen
hade ocks icke hunnit lngre ner n till mrs-

sen, och Kaptenen mumlat ngra ord om, att

han frst ville se flaggen, frrn en elcl-colonn

utrusade frn det frmmande skeppet, och t-

fljd af en hftig knall, hven en kula genom
mesanen endast ngra fot fver Kaptenens hufvud.

"Vid Gud , den herren har brottom" skrek

denne i en bitter och ifrig ton "som icke har

tid
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tid att vnta till dess man fr se livad han
sjelf

r fr en landsman. Bear Hands der, gos-

sar. Stick upp store skot! Lossa stor-bras-

sar i l! Kasta stormars-seglet p stng.

Spring ner efter flaggen, John! . Purra ut

vakten, Styrman! Berga l-seglen, och lowa

till vinden, medan jag gr ner och sorterar mi-

na papper, s vida den satans besten frgar ef-

ter ngra sdana/'
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VIII.

EN PREJNING.

Under det Kaptenen p det upphunna skep-

pet var sysselsatt nere i sin
kajuta, och dess be-

sttning arbetade med bi assarne och seglens br-

gande, ljusnade det till mer och mer, s att

man slutligen kunde se den frmmande seglarn

och dess manver. Det var nemligen en lng
och svr skonert, af det slaget, som i West-

indien kallas "Klipper" hvars karakteristika tac-

keldrag ro ofantliga, akter fver stupande un-

dei master med sm stnger, h varp inga rr fin-

nas. Deras egentliga segelaria ligger ocks i de

fyra underseglen, bestende af tvenne svra gaf-

fel-segel, s breda nertill, som fartygets dimen-

sioner, i frening med en lngt utskjutande bom,

mjligen tillta, men deremot i proportion myc-
ket smala upptill vid gafflarne; samt tvenne

snedsegel, h vilka likaledes ro s stora som rund-

hulten medgifva. Fi delen af denna enkla tack-

ling r i synnerhet att kunna ligga nra vinden

och segla bidevind bttre n med h vilken annan

som helst; h vilket ocks kan sgas vara dessa

fartygs force, ty somliga, och i synnerhet de

strre af dem, besitta dessa goda egenskaper i

en s hg grad, att det icke r mjligt fr till

och med en vlseglande fregatt, att taga lowen

af dem. Utom det denna ltthet, att fort arbe-

ta sig upp till lovvrt, g$r dessa fartyg utmrkt

passande fr Navigationen emellan Westindiska
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arne, der den stndigt blsande passaden gr
att hela resor mste fretagas alldeles emot vin-

den, s medfr den fven s mnga frdelar fr

det slags seglare, hvilkas frnmsta syfteml r

att lika ltt kunna undvika som upphinna ett

fartyg , att denna sort skonertar fretrdesvis

blifvit begagnade till kapare; d man utgtt

frn den ganska riktiga principen, att man kan

endast komma fort upp emot vinden, s kom-

mer man nog tillrckligt hastigt undan den samme*

Denna sats var ocks den i l liggande sko-

nerten ett gonskenligt bevis p; ty, oaktadt

skeppet hela natten, eller under nra tolf timmar,

legat fr en slor hn, hvilket ter r den seg-

ling, som rseglare i synnerhet ro starka uti,

s blef det nd upphunnet af denna snedseglare,

h vilken ocks fr tillfllet hade frsett sig med
ett par rsegel , som, ehuru de icke i vanliga fall

syntes, eller egentligen kunde sgas ing i dess

tackling, nd bde fr deras storlek och efekt

ganska tillrckligt salldererade den annars svra

balans i segelaria, som alltid blir till favrer

fr rseglaren, d affrerna g undan vinden.

Hade Kaptenen p vrt skepp blott gifvit sig

tid, eller rttare haft kld nog, att med kikaren

observera sin frfljare, innan han nedgick i

kajuten, s skulle han haft lttare att begripa,
huru det var mjligt, att. en skonert kunde hinna

hans skepp med utslppta boglinor; ty d hade

han
sjelf ftt se, hvad nu Styrmannen observe-

rade, att skeppet icke vl hade brjat minska
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segel, lon n tvenne stora fyrkantiga segelmassor
liksom nedsjnko i dek pa skonerten, och fi-

svunno frn dess fockmast, p h vilken de frut

varit hissade, som en ofantlig bredfock och ett

svart toppsegel.

Emellertid skot skonerten framom det nu

uppbrassade ske|)pet, och sedan den hunnit till-

rckligt fr ut, vnde den och passerade ttt i

lowart om det samma. Da den kom rtt tvrs,

flg en Engelsk flagg upp under gaffelnocken,
h varefter en kort prejning p samma sprk be-

gynte, h vilken slutades med befallning att Kap-
tenen skulle komma om bord. Denne, som re-

dan vid frsta anropningen uppkommit i kap-

pen, der han frblef, under det Styrmannen be-

svarade prejningen, befallde blott att jollen
skul-

le firas i sjn, hvarefter han ter frfogade sig

ner i kajuten, sedan han likvl frst ropat p
sin kajutvakt, hvilken, inkommen, fick tillsgelse

att gmma undan det s kallade apotheket och

sjkorten, jemte ngot silfver och andra pretiosa,

h vilka han frmodligen icke ansg vara s allde-

les skra i det granskaj) han nu kommit. Under
det pojken var sysselsatt med undanstufningen
af alla dessa effekter, fick han se Kaptenens
klocka, som hngde inuti dess koj, och i den

brdskande ifvern undfallit garens uppmrk-
samhet.

"Skall Kaptenen icke taga sin klocka p

sig"? utropade gossen,, glad att f ngon an-

ledning att vga brja ett samtal med sin strn-
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ga herre, b vilket han frgfves skt, nda sedan

skonerten upptcktes. "Klockan? Ack! jag ha-

de s nra glmt den, i denna frbannade brd-

skan. Det var bra du pminte derom, John"

fortfor Kaptenen i den mildaste ton, han nogon-
sin nyttjat till sin kajutvakt "Tag hit den ! . . .

Fast nej.
. . . Det r bttre, du gmmer den i

den lilla lnnldan vid ftterna under kojen,

som du vl vet. Man kan icke vara nog frsig-

tig med detta slags kapare."

"r det d en riktig sj-rfvare, Herr Kap-
ten?" fortfor pojken, begagnande gonblickets

dispens frn den vanliga strngheten hos Kap-
tenen.

"Sj-rfvare?" upprepade denne "h
ja,

du kan icke ha s ortt i det; ty skillnaden

emellan en sdan och en kapare i dessa farvat-

ten, r ofta s fin, att de sjelfva icke ha s no-

ga reda derp, och en annan nnu mindre. Men
hvad str du och pratar fr, pojke! och icke

lgger in klockan, som jag sagt dig?"

"Ack jag tnkte blott p om vi nu haft fre-

gatten United States med oss, s behfde vi

icke frukta s mycket fr hvarken kapare eller

sjrfvare."

"Fregatten?" upprepade Kaptenen, flat

och oviss om han borde taga denna anmrkning
som en simpel reflexion af pojken, eller kan

hnda rttare, som en slags pique p hans egna

mnga sarkasmer emot rlogsmn "Fregat-

ten sger du? Ja , du m mena dermed hvad
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du vill, men det vet
jag, att, om jag nu hade

den gamla "Jernsidan" inom kikaren, s ville

jag ge mycket, och dig till p kpet fr att bli

en krutapa der om bord, som du passar bttre

till, n st hr och prata i min kajut sakramen-

skade pojkbyting. Fort! skynda dig upp p
dck och s^ Styrmannen att han kommer ner,

jag vill tala med honom annars skall jag l-

ra dig hlla munnen en annan gng.'
,

Innan Kaptenen slutat, var ocks gossen

genom drren, rdd att f dyrare betala den

gldjen, att ha frargat sin Kapten och slagit

honom med sina egna vapen; och kort derefter

intrdde Styrmannen i kajulen med tillsgelse,

att bten nu var klar p sidan.

"Det r bra, Styrman; ehuru det vore btt-

re om han hade ftt hnga under sina dfver-

tar akter ut. N vl, d vi icke kunna hjelpa

det, hvad tror ni vl om den der Herren, som

vi p detta stt rkat ut fr?"

"Jag tror, att det r den snllaste seglare,

jag sett plja sjn och den vackraste skonert, som

kan flyta p vattnet; men fr frigt r det icke

godt att sga hvad det r fr en landsman, ehu-

ru han nu fr Engelsk flagg."

"Deri har ni rtt," infll Kaptenen

"Ty att han hissade Engelsk flagg, d han preja-

de ett Amerikanskt skepp, r icke underligt. Lik-

vl r
jag nstan sker p att det icke r ngon

Engelsman, utan snarare en Fransos eller ngon
af de hr Sydamerikanska Fristaternas kapare,
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h vilkas mnga nymodiga flaggor icke sjelfva
fan

knner, ifall de hissade dem som lotsgs, fr att

bli inlotsade till helvete, dit de nd komma

och om det r en sdan, hafva vi icke s myc-
ket att frukta fr skepp och last, hvilka i alla

fall ro assecurerade fr uppbringningar, men

destomera fr vr besttning, vra instrumen-

ter och sjkistor, ty dessa gynnare plga va-

ra lika fallna fr en utskrifning bland de frra,

som en visitation af de sednare, och derfre har

jag redan, som ni ser, gmt undan hvad jag kan,

och jag
vill rda er att gra detsamma. Men

det r vl icke vrdt att drja hr nere lngre,

ty annars kunde vi snart f en kub genom ka-

juten frn denna best, som tyckes vara lika litet

road af drjsml som lsa skott. . Farvl der-

fre, sa lnge! Skulle ngon komma om bord,

under min frnvaro, b vilket r temligen skert,

s traktera dem s godt Ni kan af romankaren

fr besttningen. Dylikt folk hlla till godo
hvad de f: och det r i alla fall bttre att lot-

sa vara vn n fiende med dem."

Under denna frmanande tillsgelse skyn-
dade Kaptenen , tfljd af dess nrmaste man

upp genom kajutkappen p dck, hvarest redan

var fullkomlig dag, ty solen hade
just nu upp-

skjutit sin gldande skifva fver den violett-fr-

gade Oceanen, och fvergt med sina gyllende

strlar tacklingen p skeppet, hvars master, se-

gel och tgvirke glnste emot den hga azurfr-

gade himmelen i denna frklarade fgring, hvari
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alla freml frsattas under soluppgngen inom

de frtjusande tropik-regionerna. Det var lik-

vl ieke p dessa freml, som de uppkomne sj-
mnnens blickar fa vilade, ty de riktades genast

t ett annat hll utombords, eller p det tvrs

ut liggande fartyget, h vilket nu lg s nra och

syntes s tydligt, i all sin sknhet, till bde tack-

ling och skrof, att det i alla fall vore frltligt, om
hvilket sjmansga som helst deraf fngslades
och sysselsatte sig med dess beskdande, ehuru

knsligt det annars kunde vara fr naturens

sknheter.

Det var, som frut r nmdt, en skonert

med den slags enkla och svra tackling, som fr-

ut r beskrifven, h vilken, i frening med de

smidiga formerne i sjelfva skrofvet, antydde en

s utomordentlig grad af ltthet , styrka och

snabbhet hos hela maschinen, att den, i jemfo-
relse med andra fartyg, skulle fr sjmannen
framstlla samma missknliga drag af ofverlg-

senhet i dessa egenskaper, som Ornithologen ge-

nast upptcker hos falkslgtet, jemfrdt med de

andra fogelslagen. Samma karakteristika propor-
tioner s vida det r tilltet, att lngre begag-

na en fr philosophen kan hnda besynnerlig

likhet mellan natur och konst, eller lngre ut-

strcka en fr naturforskaren frarglig jemfrel-
se emellan en fogel och ett skepp samma

proportioner, som rda mellan kropp och vingar

p de nyssnmde roffoglarne, tycktes ocks fin-

nas emellan skrofvet och seglen p denna Oceans
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roffogel: och likasom de frres anfallsvapen fr-

nmligast bestr i den stora nbben, likas hade

denne koncentrerat sina i en enda ofantlig kanon

midt i fartyget, under det fyra p hvardera si-

dan, af en mindre kaliber, tycktes mera mna-

de till frsvar, och kunde kanske bst liknas vid

de frres lika mnga klor. Liksom de nmde

foglarne vanligen sakna de glada frger, som of-

tast utmrka de befjdrade djurslgterna , s ha-

de denne icke heller ngon af dem, som vanli-

gen pryda andra fartyg; ty han var svart helt

och hllet och, med undantag af de snhvita

seglen, fanns icke ngot, som gjorde afbrott frn
denna mrka , hotande frg. Men vi skola sluta

med denna jemfrande beskrifning ej
af brist p

materialier att utstrcka den lngre , utan der-

fre, att den i alla fall frefaller oss blott s-
som nnu ett prof p de mnga misslyckade fr-

sken, att fr andra n sjmn eller dem som

nrmare intressera sig fr yrket, specielt be-

skrifva ett fartyg och hellre lyssna till ett

samtal, som uppsttt emellan bda Styrmnnen
p vrt gamla skepp, sedan Kaptenen gtt ner

i sin bt och redan var p vg bort till kaparen.

"Ja, Ni har rtt i det. En sdan seglare

r icke s ltt att undvika. Mnga fartyg har

jag sett, bde rlogsmn och kapare, men maken
till denna s^g jag aldrig. Se han har nog
att gra der vid rret, att hlla henne frn att

skjuta fr stark fart, ehuru hon ligger och hac-

kar jemt i vinden endast med lefvande klyfvare
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och uppgigadt storsegel. Vid Gud Kaptenen
kunde behft litet mera ktt i bten, om han

skall hinna honom. Ltta litet p rret der!

Vi mste lta henne skjuta ofver stf, annars

komma vi fr lngt akter ut, Tag ett tag i

l store brassar, gossar! s att vi f litet me-

ra fart p henne."

"Jag kan undra, huru djupt en dylik sko-

nert kan sticka med en sdan resning. Jag

tnker han har lika mycket under vatten som

vrt skepp, fast han ofvanp icke hgrar hlften

s hgt som vi/'

h, hvad hans djupgende betrffar, s kan

Ni vara sker att han rknar s mnga fot fr,

som vi akter, ehuru hon nu ligger styfva tret-

ton; och om han icke sticker sina sex eller sju

fot djupare vid rret, s bedrar jag mig p

byggnaden af en Westindisk klipper, h vilken

utom denna styflastighet icke skulle kunna fra

ett sdant ofantligt bomsegel som Ni ser."

"Ja , jag har nog sett p det , och ngra al-

nar duk sitter der i det. Jag ansvarar fr att

det tl att ta uti, innan man fr en sdan

lapp upp i vdret: och fast n det tyckes vara

fin duk uti det, s tror jag, att hela vr bestt-

ning skulle f nog gra med att hissa pik- och

in ra fall p en gng."
"Ja, Ja, och nnu mera att berga det fr

en slr hn. Men se, der lgger gubben till.

N, har han lika ltt at klarera sig frn Kap-
tenen der om bord , som han har att ntra fver
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relingen p dess skuta, s slipper han fr godt

kp, ty han steg med en gng frn toften i stor-

rstet, och s med ens fver relingen in p
dck. Man kan ocks icke sga, att skrofvet tar

mycket vindfng der om bord, men nog mtte
hon nd tvtta sin besttning, ehuru bogen och

sidorne ro s utfallande, att hon tyckes kunna

berga sig temligen fr sjn."

"Ja, intet tror jag,
att gubben skulle kun-

na promenera torrskodd i tofflorna der om bord,

som han alltid skryter med att han kan gra
hr om bord i hvad vder som helst. Men

livar tog han nu vgen kan ni se det med

kikaren?"

"h
ja

han gick ner i kajuten. Frmod-

ligen vill Kaptenen der agera en stor Herre,

som icke tar emot sitt frmmande p halfdck ,

utan ger dem audiens nere i sin kajuta. N, jag

undrar icke derp. Om ngon skeppare har

skl att vara stolt fver sin skuta, s mste den-

ne ha det, ty vackrare kol kan ingen ha under

ftterna. - Se bara sdant lopp akter. Ligger

hon icke p vattnet lik en and? Vid Gud, det

r en skuta, sdan som en sjman kan bli kr
uti. Och sdana master lika lnga som far-

tyget och svra i fisken som p en fregatt, fast

de ro smckra i topparne och en bom, som

icke ger dem mycket efter hvarken i lngd eller

tjocklek." ^

"N, hvad tycks om hennes stende gods

ej
mera n tre spant p hvar mast, och inga vef
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lingar Inte ta vanten vindfng, hvad topp-

gastarne sga om lttheten att ntra npp. Men
s ha de ocks icke mychet att gra i vdret

der om bord, ty gaffel toppseglet r flygande, och

p fren har hon ingenting, h varken att refva

eller besl, d allting gr ner i dck; ehuru

svr fockrn r, som hnger nedfirad p re-

lingen, lik beginern p en kutter, och skjuter

ut fver sidorna liksom waterbommarne p en

fregatt fr ankar/'

"Ja, den som upptacklat den der skutan,

har frsttt sig p rtta maxen af en ckta klip-

per, fast han icke
gjort mycket fr matrosernas

maklighet. Det skulle vara roligt att for contra-

sten ha ett Hollndskt skinkskaft vid sidan af ho-

nom, och se hvad figur en sdan trumf-till-klas-

Maklig skulle gra bredvid denne lnggjutne vind-

taren med sina, i hans tycke skert, vanheder-

liga dimensioner. Men se! . . . hvad r det?

. . . Han hissar en annan flagg Ah ah! Jag
kunde vl tro det der gr John Bull ner och

chevalier de Tricolor ntrar upp p gaffelnoc-

ken. Frtrffligt! hon tacklar nnu bttre

under Fransk flagg: och
jag gratulerar bde oss

och Kaptenen, som nu sluppit ur sin frlgenhet,
fast han nd misstnkte detta. Bear hands ,

gossar, der! ge henne tre duktiga hurra fr

vr gamle vn den trefrgade flaggen.
"

Anraa-

ningen var icke vl gifven, frrn den efterkoms

af besttningen, hvilken samlat sig p gngbordet
i lowart, fr att betrakta och gra sina anmrk-
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ningar fver kaparen, samt nu med gldje sg
denne utbyta den fiendtliga flaggen fr en alli-

erad. Kort efter det sista skrlande hurraro-

pet hade hunnit vl d bort i den tomma rym-
den, syntes jollen

stta af frn skonerten, och

den akter ut sittande personen, hvilken likvl

icke var vr Kapten, styrde rakt p skeppet;

och det drog ej lnge ut, frrn en frmmande

person med en sjmans vighet hoppade frn b-
ten fver relingen, och gonblicket derefter stod

p halfdcket i lowart, en lng athletisk figur,

kldd i en blrandig sjmansjacka och dito by-

xor, ombundna vid medjan med en silkesnsduk ,

frn hvars brokiga fllar framblnkte de krokiga

kolfvarna af ett par pistoler. Dess mrkbruna

ansigte beskuggades af en lg halmhatt och tck-

tes till en stor del af ett svart yfvigt skgg,
h vilket, under de olika namnen af mustacher,

pollisonger och pipskgg, lemnade blott ett nd-

torftigt rum fr munnen och ett par bruna blix-

trande gon, fver hvilka dessutom hvlfde sig

tvenne ofantliga gonbryn. Sedan han frst

kastat en af de der hastiga blickarna uppt skep-

pets tackling, hvilka ro snart sagdt ovilkorliga

fr en sjman, d han kommer om bord p ett

frmmande fartyg, vnde han sig till Styrmn-
nen och med en nick hlsade dem p det all-

mnna sjsprket, vl ledig, men med en dialekt,

som frrdde att detta icke var modersmlet, utan

snarare det, som med lika rtt ftt namn af det

allmnna hafsprket. Derefter lemnade han en
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biljett
till frste Styrmannen, som bad honom

stiga ner i kajuten, h vilket han kort afslog; och

under det denne lste, gick han fr ut till be-

sttningen, hvilken nnu stod frsamlad p gng-
bordet, delande sin uppmrksamhet emellan be-

gapandet af den frmmande personen och h-
randet af de uppkomne jollgastarnas berttelse

om kaparen.

Sedan lian kastat ngra mnstrande gon-
kast p denna grupp, hvari blandades dylika
blickar af tillfredsstllelse, h varmed en vrf-

nings-officer betraktar en samling unga och star-

ka personer, hvilka han hoppas kunna gra till

rekryter, vnde han sig till dem med fljande af

gallicismer uppfyllda tal: "N vl, mina gossar,

hvad tycker ni om den der skonerten? Skul-

le ni icke ha lust att segla p den, och under

Fransk flagg slss emot Engelsmnnen? Hon

upphinner en Engelsk coopvardiman inom vak-

ten, och ingen Engelsk fregatt har nnu seglat

om den. Trettio piaster i mnaden utom an-

delen i prispengarne. Inga lossningar eller

lastningar: tgen hafva icke varit ibnda p
sex mnader. Sg, tycker ni icke om en s-
dan segling?

^- r det ingen af er, som har

lust att g om bord med mig?"
Sedan matroserna en stund betraktat talaren

och hvarandra, drog den strre delen sig tillba-

ka fram p backen, under ett oredigt mumlan-

de, hvarunder orden: v
kapare," "prispengar ,"

"galje," "sjrfvare," "Kaptenen fngen ," "m. m."
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yttrades med
ovilja. Ngra f stannade nd

qvar i vrfvarens granskap, och deribland den

matrosen, som lr ut r nmdt, hade vr kajut-

vakts frtroende, och som just var en af dem,
hvilka varit med i

jollen.

D ingen af de andre ville besvara uppma-

ningen, steg han ett steg nrmare, och sedan

han, behrigen fver relingen, befriat sin mun
ifrn en fr orationen fverfldig portion brun

salif, vnde han sig till den frmmande, och

med en listig min brjade:
"h

jo, nog skulle man kunna ha lust att

flja med Er om bord och segla ngra mna-
der p den der svarta lttermarkaren; men mig

tyckes, att, d ni upprknat alla andra goda
saker der om bord, Ni glmt nmna hvad sort

papper Skepparen har i sin pulpet; ty, ehuru-

vl jag, fr en, bttre frstr mig p merlpry-
rnen och segelduk, n p penna och papper, s

har jag nd, innan jag
tar hyra p ngon sku-

ta, lust att veta hvad Rederi jag far fr, och

allrahelst i dessa tider, och p en sdan lng
och lg best, som den der, h vilken ser ut, som
om han lemnat sina rr i land, p det hans be-

sttning icke genast skall bli hngd under noc-

karne, d han en gng blir uppbringad . . . N
n, ni skall icke taga detta s illa: det var icke

s illa ment som sagdt; ty, oaktadt allt det der,

r er skonert den vackraste sjbt jag sett, och

jag r er man, s snart Ni lter mig veta hvad
sort kaparebref ni har, eller hvad flagg ni egent-
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ligen fr; ty lika vl som ni nu skiftat frn

Engelsk till Fransk, kan ni nsta gonblick his-

sa en annan Gud-vet-hvad-fr-en, till och med
en Turk eller Algerinare. Och, ser Ni, fastn

er skonert kan segla, och Ni sger att icke en

fregatt kan knipa honom, s skulle nd tv

kunna gra det: och se d vore det roligt att

veta, om man vid ett sdant tillflle fick blott

ta hyra i ett fngelse, eller blefve bums pres-
sad till galgen."

"Ja, du har verkligen icke s ortt i det,

min gosse; men r det ingen ting annat, som

hindrar din frhyrning, s kan du genast lnga
din sjkista ner i bten, ty nog hafva vi kapare-

bref om bord; men detta kan du f bttre reda

p om bord hos oss, der din egen Kapten ge-

nast kan fvertyga dig derom, s vida du icke

tror mig eller din Styrman, som nu kommer

hr, och troligen fven kan sga ngot om des-

sa saker."

"Ja gossar," yttrade denne, vndande sig

till besttningen och pekade p den uppvikna

biljetten "Kaptenen skrifver hr, att, om n-

gon af Er skulle
vilja godvilligt taga hyra med

skonerten der, s har han hans tilltelse dertill,

och att skonerten r frn Guadiloupe och har

Fransyskt kapare-bref, utfrdad t af Gouvern-

ren p en, fr att kryssa mot Engelsmnnen.
Likvl, om flera n tvenne af Er

vilja
lemna far-

tyget, hvilket h varken 'han eller jag hoppas, s

anser
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anser han dem som om de hade rymt frn skep-

pet i ppna sjn, och anklagar dem som sdane

vid sin hemkomst."

"N- Vl, hvad sger du nu, min gosse?"

frgade kaparen, under det han vnde sig till

matrosen "Har du
ej

lust att bli den frste

af de tre, som taga trettio piaster i stllet fr

femton, och jaga JohnBull, i stllet fr att fruk-

ta hans kryssare. Jag tycker om dig, och skul-

le gerna se dig i min vakt, om bord p 'Ve con-

dor,'' der du icke skall sakna kamrater, som ro

vrdiga att fara p en skuta, hvilken gr skl

fr sitt namn/'

"Ja, ehuru jag
icke frstr hvad ni menar

med namnet p fartyget, s kan jag vl tnka,
att det. betyder ngot, som luktar af rof; och

d
jag

en gng sagt ja,
s fr

jag vl hlla ord,

s mycket hellre, som hr i alla fall icke lr

vara frgan om annat n valet emellan att g

godvilligt eller bli pressad. Eller hur?"

"h
ja!

du har kan hnda rtt nog, det

kommer an p, huru man tar det" fortfor

kaparen "N, hvilka ro de andra tv, som

vilja flja med. mig om bord. Ni mste skynda
er, gossar; jag har icke tid att st hr s lnge
skonerten har redan brjat falla af, fr att g i

l om oss; och s snart den kommer p sidan,

mste vi vara klara att stta af."

Under det matroserna, tillika med bda

Styrmnnen, rdslogo om hvilka de tvenne an-

4
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dra skulle bli, som mdste lemna fartyget ly

af Kaptenens biljett kunde genast ses, att detta

matte vara ett vilkor fr att slippa ii au kpa-
ren, fast det icke i rena verba ulhykles gick

den frmmande akter ut, ocb brjade promenera

p halfdcket. Han bde icke galt mnga slag

fram ocb tillbaka, frrn hans uppmrksamhet
fastades p var kajtitvakt, b vilken bde stllt sig

lngst akter ut. ocb med balfrdda blickar fixera-

de honom, liksom i strid emellan begret att

meddela sig och fruktan att tilltala en sdan

person. Denne stannade dcrfre, ocb med en

vnlig min ocb ton frgade honom, om lian vil-

le honom ngon ting; hvarvid pojken fattade

mod och gick nrmare, samt sagta, liksom rdd
att hras af ngon annan, frgade: "Ni bar vl

mnga kanoner om bord
j)

ett fartyg?"

"Nej, icke mera n nio; men b vrfre

frgar du efter det, min gosse?"

"h
jo jag ville bara vela det. Ni bar

vl mycket folk d ,
om Ni skall kunna fr-

svara er?"

"Ja, vi ro nra ttio man om bord

Men b vad menar du med dina frgor, pojke!"

"Frlt mig, Herre, jag har blott en till

att gra. Ni taga vl aldrig ngot Amerikanskt

fartyg?"

"Vet du icke, att. Fransmnnen ocb Ameri-

kanerne ro vnner" svarade kaparen torrt,

under en blandning af frundran och ovilja f-

ver gossens besynnerliga frgor.



OCH NORRA AMERIKA. 5 i

"Ack, blif icke ond, min Herre" infll

denne "jag ville blott underrtta mig om des-

sa saker, innan jag gaf er frtroende af min f-

resats, som r att flja med er om bord, s vida

Ni vill lta mig bii en af de trenne, som skola

g ; ty p annat satt slpper Kaptenen mig
visst icke."

"Ah ha! Var det derfre du gjorde di-

na innga frgor? N, efter du tyckes vara

en rask pojke, som har lust fr ett annat lif,

n om bord p en kopvardiman, s skall jag ta-

ga dig med, ehuruvl du r ngot ung; d det

nd ofta nog kan vara bttre att ha en godvil-

lig jungman, n en motvillig matros. Gr dig
derfre genast klar: vi stla af i rappet."

Gossen sprang genast frut, der hans med-

delande, att han var en af de trenne, som

skulle lemna skeppet, vckte lika mycken frv*

ning som nje, d det icke fanns mera n en till,

utom den redan nmde matrosen, som ville

taga hyra med kaparen. Ehuru bda Styrmn-
nen skte afrda gossen frn sitt fretag, fram-

hrdade han deri; och alla deras vlgrundade
skl kullkastades med ett enda uttryck frn dess

frtrogne: "kom ihg Gubbens nyp." och d

nu antalet var fullt, samt skonerten redan i l

om skeppet, s langades de afgendes saker ner

i
jollen, och ngra minuter derefter var bten

under vg bort till det andra fartyget.



1)2 RESA MELLAN SDRA

IX.

EN KAPAR K.

Uppkommen p skonertens halfdck, fram-

stllde sig fr var unge fventyrares blickar en

mngd fremal, hvilka voro p samma gng helt

olika med dem han varit vand alt betrakta p

det goda skeppet Franklin, som tillhopalagne

karakterisera fr det slags fartyg, p hvilkethan

nu befann sig. Ehuru det lemnade skeppet var

ett rymligt fartyg p omkring femhundrade tons,

s hade skonertens dck nd ett mycket strre

utseende ; antingen orsaken dei till \ii i dess

verkligen strre dimensioner, eller att det icke

uppfylldes af de mnga saker, som vanligen bort-

taga rummet p en kopvardimans dck. Inom

de lga relingarne, hvilka lik vist genom ba-

stingeringen ,
eller ett ltt borttaget brstvrn

af besttningens gng- och sngklder, jemte se-

gel och andra lsa effekter, voro kta till nra

en mans hjd syntes hvaiken vindspel, ka-

byssa eller kobrygga, utan det lnga, breda

dcket strckte sig fritt frn fren till aktern,

endast upptaget af fyra svra kanoner p hvar-

dera sidan. Ehuru kaparens dck i detta afseen-

de, och lven i det hela laget, nog mycket lik-

nade en rlogsman, s var det nd i flera fall,

som den fven skilde sig frn vanliga krigs-

skepp. Slunda sg man inga btar p dck ,

ty de trenne, som funnos^ hngde utombords i

sina clverter akter ut och p lringarne, och
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ehuru de under svrt vder ltt kunde intagas

p dck, s fingo de likvl icke den vanliga plat-

sen fr dylika farkoster emellan bda masterna,

ty denna rymliga plats var upptagen af en an-

nan ,
fr fartygets bestmmelse, mycket vigtiga-

re mbel. Denna bestod nemligen i en lng

ofantlig metall-kanon, hvilken, bde till kaliber

och lngd fversteg dem, man vanligen nyttjar

om bord till och med p undra batterierna af

linie-skepp, samt s monterad, att den kunde

skjuta
t alla hll, sedan likvl bastingeringen

var borttagen, hvilken gjorde att man inte kunde

se honom utombords. Utom dessa strre skjutpjeser,

syntes inga af de mindre gevr och blanka va-

pen ,
hvilka vanligen ro placerade p tskilliga

stllen af ett rlogsfartygs dck; ty, ehuru de

troligen funnos i mngd om bord, s vore de

icke, som vanligt, till hands fr hvar och en,

som ville begagna dem. Detta, tillika med den

omstndigheten, att blott ngra f personer, hvil-

ka synbarligen utgjorde beflet om bord , buro

ett eller annat mindre vapen p sig, i likhet

med den frut omtalade, gfvo anledning till

den misstankan, att hrunder mtte ligga ngon
orsak, eller att dessa frsigtighetsmtt voro en

kanske ndvndig handrckning t ordningens

vidmakthllande om bord p ett fartyg af denna

beskaffenhet. Huru det nu frhll sig dermed,

s gaf fr frigt besttningens hllning och upp-
frande vid vra nyvrfdas ankomst icke det

ringaste skl till frmodan att disciplinen hr
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om bord var mindre iakttagen Sn p andra krigs-

skepp; ty, fastn den frmre delen af kaparens
dck var uppfylld med en slor mngd matroser

at olika Nationer och frger, som visserligen be-

gagnade ocb gjorde sina anmrkningar tVer de

ankommande, s rdde nda en allmn tystnad
ocb ordning inom relingarne, oeb d vara frm-
mande kallades aklerut, fr att presenteras fr

Kaptenen, vgade ingen af de nyssnmde ma-

troserne flja med , eller p delta stt fela emot

den respekt, b vilken af manskapet alllid visas

fr balfdcket p ett rlogsskepp.

Ibland de personer, som befunne sig p
denna sistnmde del af skonertens dck, ut-

mrkte sig genast en, s vl fr sitt utseende,

som det vlde lian tyktes ga fver alla de an-

dra. Denne var en ung man af omkring trettio

rs lder, med en af dessa smrta vlvxta figu-

rer, som, icke utmrkande sig fr sin lngd men

ej
heller fr motsatsen, tyckes bra till den slags

medelmtta, bvilken i s mnga fall r den b-
sta ocb oftast fven s i frgan om menniskc-

kroppens storlek. Dess kldsel, eburu enkel, ty

de frnmsta persedlarne utgjordes af en bl kl-

desjacka, ett par b vita linne underklder, ocb

en strbalt, frenade en sdan grad af finhet

och snygghet, med den frdelen att fullkom-

ligt passa till brarens figur, att den genast

frrdde gentlemannen, oaktadt snitten fr ofri gt

var fullkomligt lika med den simpla sjmans-

drgten. Dess mera rena n just
skna anlets-
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drag beskuggades alldeles icke af ngot af de

mindre hrpartier, h varmed modet lika ofla van-

stlla som bepryda ansigtet, och fysionomisten

hindrades derigenom icke att examinera de karak-

teristiska dragen omkring munnen och fver lp-

pen, hvilka, tillika med de mindre stora n lif-

liga bl gonen, marquerade en stark blandning
af godhet, skarpsinne och beslutsamhet. En af

naturen blond, fast nu brun och vderbiten hy,

jemte ett ljuslockigt hr, som likvl obetydligt

syntes under den bredbordade hatten, borde ock-

s till de dragen , h varigenom denne unge man
skilde sig frn de fleste af sin vilda omgifning.

Till denne person, hvilken nu satt p ak-

tersta kanonen i lowart, rkande sin cigarr, fr-

des de nykomna; och sedan deras barske led-

sagare p Fransyska gjort reda fr sitt uppdrag,

brjade den frstnmde examinera vra nyvrf-
de, p deras eget sprk. Detta gick ganska ha-

stigt fr sig med bda matroserna, ty fven den,

som om bord p det andra skeppet pratat s

mycket, tycktes hafva frlorat sin talgfva p
samma gng han kom om bord p skonerten,

der troligen hllningen hos besttningen och ut-

seendet af Kaptenen voro lika s ovntade, som

mindre uppmuntrande till lnga tals hllande.

Huruvida synen af dess gamle skeppare, hvil-

ken nu stod ovanligt tyst och medgrlig bakom

kapare-Kaptenen, kanske ocks bidrog hrtill,

ar vl mjligt; nog af, de blefvo bda tv gan-
ska fort frhrda och derefter skickade fr ut.
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Detta var likyl icke fallet med vr ungeapren-
tis, p Ii vilken de nyssnmde omstndigheterna
hade en hell motsatt effekt; och ora han frut

hade kanhnda haft ngra betnkligheter vid att

frhyra sig p en kapa re , och med en sdan

man, som den, hvilken engagerat honom, s fr-

svagades de efter ankomsten om hord och frsvun-

no alldeles efter samtalet med dess nya Kapten.
Sedan denne sistnmde, dels genom sin Styr-

mans meddelande, och dels af gossens egen be-

rttelse ftt veta orsakerna till dess beslut, vn-
de han sig till dess gamle Skeppare med en fr-

frgan, om han hade ngon ting emot, att dess

kajutvakt lemnade skeppet. Den tillfrgade, som

allt sedan gossens ankomst om bord, men

synnerligast under dess samtal med kaparen, va-

rit i en svr strid mellan, ena sidan begret,
att fr andra gngen f bestraffa sin aprentis

fr en misslyckad rymning, och a andra, frde-

len af att mista en pojke i stllet fr en matros,

rkade hrvid i en s mycket strre frlgen-

het, som han p den besynnerliga tonen i fr-

gan och bekantskapen med fi agaren , icke s no-

ga kunde veta hvad denne men te dermed, eller

hvad vrde han satte p svaret. Han togs emel-

lertid snart ur sin frlgenhet, d kapare- Kap-

tenen, efter att en stund hafva fixerat honom,

reste sig upp, liksom fr att der med afbryta

samtalet, och sedan han kastat den terstende

delen af sin utrkta ci arr fver relingen, vnde

sig till vr Skeppare, hvilken han med blickar
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fulla af ovilja, p detta stt tilltalte: "D ni,

som
jag hrt, icke behandlat Er aprentis p det

bsta stt, och, som det tyckes, icke r s syn-

nerligen angelgen om att behlla honom, s

skall
jag taga mig Edra frbindelser; och d

ni rkar hans anhriga, kan ni sga dem, att

ni lemnat gossen i en god skola, och hos en

lrare, som ansvarar fr att han skall bli sj-
man. D vi nu icke hafva mera att gra med

hvarandra, s nskar jag er en lycklig resa.

Skulle Ni en annan gng rka ut fr "Condo-

ren," s hoppas jag att Ni icke gr ngra onyt-

tiga girar frn er rtta cours, fr att undvika

honom." Och under det han vnde sig till

Styrmannen "M:r Delabrise! gif de bda ny-
komna matroserna sitt skeppsnummer, och lt

dem f del af ordningarne hr om bord. Poj-
ken stannar hr p skansen, och ni kan tills

vidare stta honom i Er vakt. D bten satt

af, s stt till segel: lgg henne fver p andra

bogen; och lt folket taga sin skafFning."

Sedan Kaptenen gifvit dessa befallningar,

gick han ner i sin kajuta, och det drog icke

lnge ut frrn de till det mesta voro efterkom-

na: ty vr gamle Skeppare, som antingen skm-
des fr, eller ock ansg det ofverfldigt , att taga
afsked af sin kajutvakt, hann knappast att under-

rtta sig om longituden hr om bord, frrn de

ttt p hvarandra kommande komandoropen "his-

sa stagfocken!" "hal ut gafFelfocken !" lyft piken!
"lt falla storehals!" tvungo honom att skynda
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sig i bten; och innan lian sade af frn sidan,

voro redan de nyssnmdc segeln utspnda fr
vinden , och kort derefter skonerten under full

fart. Bten hade ocks icke frr kommit tillba-

ka till skeppet, frrn kaparen vndt genom vin-

den, och d den nu passerade ttt i lowart

om det samma, gafs tillflle fr de afseglande

att kasta afskedshlsningar t kamraterna der

om bord.

Vr unge fventyrare hade ocks begagnat

sig hraf, och stod just
nere i l, hlsande sina

vnner, ej
utan det svrmod, som vid den l-

dern vanligen tfljer skilsmssan frn dem man

lnge varit tillsamman med, i synnerhet d man

derigenom ser sig frsatt bland frmmande och

oknda. Han plgades emellertid icke s lnge
af denna knsla, ty innan fartygen hunnit fr-

bi hvarandra, fick han se sin gamle skeppare,

hvilken nu uppkommit p halfdcket frn bten;

och ehuru synen af dess gamle tyrann var i

sig sjelf tillrcklig att mildra obehaget af skils-

mssan frn skeppet, s blef detta helt och hl-

let utplnadt, d han blef varse den nyssnmde

personen uppstiga p flaggkistan och, under det

han vnde sig akterut mot den afseglande sko-

nerten, framtaga ur fickan den s vl knde

"pillerburken," liksom fr att uti sista stunden

hota sin emanciperade kajutvakt med denna Pan-

doras ask. Hvad nu ocks meningen var med

tobaks-dosans upptagande,, s hade dess ppnan-

de tminstone icke den vanliga effekten p vr
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unge sjman, h vilken nu sg den med ungefr-

ligen samma gon, som mngen frn skolan ny-

ligen skild gosse betraktar sin Latinska grama-
tika: gldjen fver att ndtligen hafva sluppit

den , kas genom hgkomsten af de mnga ve-

dermdor den frorsakat. Det var sledes med

glada knslor han betraktade aflgsnandet af sitt

gamla skepp, hvilket gick sa hastigt, att snart

bde Kaptenens och de ofriga personernas figu-

rer der om bord frdunklades och sammansml-
te snart med det mrka skrofvet; och d slut-

ligen, fven detta fartyg brjade fortstta sin ko-

sa, i eii motsatt riktning, s pskyndades aflgs-
nandet i en s kad grad, att snart nog en-

dast de hvita seglen af det lemnade skeppet

syntes fver horizonten frn det lga dcket af

den bortilande skonerten.

Vr unge sjman, som med hela lifligheten

af sin lder och lust fr yrket, njt af den for

honom s ovanliga seglingen, hade emellertid

gtt fr ut, och lutande hufvudet fver relingen,

fverlemnande sig t det alltid angenma sk-
dandet af frskeppets hftiga fart genom vattnet.

Han hade ocks en god stund betraktat denna

eviga, men alltid olika strid emellan vgorna och

den framrusande bogen, och lyssnat p den an-

genma musiken af sjns forssande och bljornas
tillbakasttande framfr stfven, d ett slag p
skullran vckte honom ur det tankspel, hvari

detta behagliga skdespel frsatt honom. D han

vnde sig om, fick han se sin nya Kapten, hvil-
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ken i skmtande ton frgade honom hvad han

sg p framfr stfven, eller om han kanske

tnkte fnga en Delphin till frukost, d han tro-

ligen icke nnu ftt ngon mat sedan kan kom-
mit om bord. Gossen fick likvl icke tid att

besvara ngon af dessa frgor, frr n den fr-

re tillade: "Jag vet vl, att du endast roat dig
med att se huru hon gr genom vattnet, och detta

frundrar mig icke, ty det roar mig sjelf. Tyc-
ker du annars, att det r ngon skillnad emel-

lan hennes stt att plja sjn och det skeppets,
som du lemna t? Men detta kan du sga mig
sedan. G nu ner i kajuten, s lagar vl ste-

warten att du fr ngot att ta , och kom sedan

upp, s fr
jag hra hvad nytta du kan gra

mig hr om bord."

Gossen , som verkligen var fastande och dess-

utom i den aptitfulla lder, d en bjudning
ner till kajutboidet kan bde emottagas och ho-

noreras, vid hvad tid p dygnet som helst, lt

icke sga sig detta tvenne gnger, utan lemnade

genast Kaptenen och begaf sig ner i kajuten,
hV rest han emottogs af en lng Neger, som be-

stllsamt serverade honom med qvarlefvorna af

en bastant frukost. Ehuru ifrigt han sysselsatte

sig med den vlsmakande mltiden, kunde han

nd icke lta bli att bemrka det besynnerliga
i rummet, der han befann sig, och dess olikhet,

s vl med det lemnade skeppets kajuta,
som f-

ven alla dem, han frut' varit uti, om bord p
andra fartyg. Oaktadt detta rum fr frigt var
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ganska beqvmligt meubleradt och frsedt med
en mngd af de effekter, som bidraga till lifvets

trefnad, s vl till sjs som till lands, tycktes

nd
sjelfva inredningen och arrangementet af

detta och nrliggande hyttor, mera vara berk-

nade fr deras skerhet, som bebodde dem.

Genom en stark och smal drr, hvilken p t-

skilliga stt kunde tillsas innanfr, inkom man
i detta Gunrum, h vilket med mera skl, n de

vanligt s kallade, kunde benmnas s, d dess

vggar voro tckta med en sdan mngd pisto-

ler, bssor, sablar och andra mindre vapen, att

man knapt kunde upptcka de drrar, som hr-
ifrn ledde till tskilliga smrre hyttor p sidor-

na och till Kaptenens kajuta akter ut. Ej mera

n ett enda stort fnster upplyste detsamma,
och detta satt i taket samt var frsedt, utom det

vanliga mindre jerngaller, h varmed dylika sky-

lights ro skyddade frn att bli snderslagna
ofvanifrn, med ett grfre sdant i

sjelfva skepps-

dcket, som hindrade ngon frn att denna v-
gen nedkomma. Midt p golfvet var en stor

blybetckt lucka, hvilken ledde ner till krut-

durken, och fver densamma stod nu matbor-

det. Ehuru detta var allt, hvad vr frukoste-

rande skeppsgosse kunde inhmta, under sitt fr-

sta korta besk i detta rum; ty de frgor,
han i detta afseende gjorde sin svarta taffeltc-

kare, blefvo icke besvarade, antingen derfre att

denne icke frstod dem, eller ocks ltsade en-

dast tala Fransyska , s fick han sedermera
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under sitt langa vistande om bord Frtroende al

en mngd andra saker, p samma gng hrande
till det besynnerliga i fartygets inredning, som

utgrande en hemlighet emellan dess officerare.

Bland dessa var, till exempel, att man bde i

hyttorna och Kaptens kajuta kunde frn hl i

ganeringen hra livad som sades af besttningen
i stor-rummet, fvensom att man, genom ett skp,
som kommunicerade med hrnet af flaggkistan

p dck, kunde frn Kaptenens kajuta hastigt

och obemrkt frflytta sig till det frra.

Sedan gossen tillfredsstllt sin matlust, be-

gaf han sig ter upp p dck, hvarest han snart

blef kallad till sin Kapten, som nu brjade ett

lngt frhr med honom , icke s mycket ang-
ende den kunskap, han redan kunde hafva in-

hmtat i sjmansyrket, utan mera fr att f veta

hvad slags uppfostran pojken ftt, innan han

kom p sjn, och h vilka orsaker, som egentli-

gen drifvit honom att lemna sitt skepp. De svar,

den examinerande erhll p sina frgor i dessa

mnen, tycktes p samma gng roa honom som

ka den vlvilja, han redan fattat fr gossen

under sitt frsta samtal med honom; och d den-

ne slutligen berttade sitt misslyckade frsk att

embarquera fregatten, samt det beslut han dei ef-

ter fattat, slutade kapare-Kaptenen frhret med
den frskran att, s vida han icke misstog sig

alltfr mycket, skulle gossen icke frlora ngot

p bytet emellan vistanplet om bord p det sist-

nmde skeppet och det, h varp han nu befann sig.
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Denna frutsgning intrffade, ocks: ty vr

unge Amerikan hade icke varit lnge p skoner-

ten, frrn han af Kaptenen frklarades ssom

officer om bord; och d han icke kunde skta

en Styrmans post, blef hans tjenstgoring till en

brjan af ungefr samma beskaffenhet, som en

yngre Caclett om bord p ett vanligt krigs-skepp.

Under det han derigenom hade tillflle att lra

sig det mera praktika af sitt yrke, roade sig

Kaptenen med att emellant bibringa honom

knnedom i de theoretiska delarne, fven som i

Fransyska sprket, hvilket dessutom stndigt ta-

lades i kajuten, s att gossen ej gerna kunde

komma i ngon bttre skola; och ansg han sig

i alla fall hafva vunnit p bytet af frmyndare,
ehuru den frre var en hederlig kopvardi-skep-

pare, och denne, om icke en sjrfvar-chef, t-

minstone en frdomsfri kapar-Kapten.
Hvad tvetydighet, som ocks kunde falla p

dess karak lar i detta hnseende, s var denne

kapare frfrigt fullkomligt vuxen det
ej

s ltta

vrfvet att fra ett krigs-skepp af detta slag, ty
utom det dess besttning var s disciplinerad,
att den hkruti nrmade sig manskapet p ett r-

logsfartyg, s var den fven s exercerad b-
de i vapen och manver, att den hruti kun-

de tfla med de flesta krigs-skepp, P detta stt

var det icke nog, att de ofta fvades i mlskjut-

ning med de frnmsta skjutpjeserna eller de

svra kanonerna, utan denna ndvndiga exer-

cis utstrcktes fven till de mindre, ssom hs-
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sor, mousquetdundrar och pistoler, fvensom

handterandet af de blanka vapnen; och utom det

Kaptenen p flera stt skte derunder vcka tf-

lan hos sina underhafvande, brukade han ofta

frskra dem, att kanonerna icke kommit om

hord, fr att blott skrmma fienden eller tjena

till barlast, lika litet som de mindre vapnen,
fr att blott pryda halfdcket och arkliet. P
samma stt gick det med manvern af skeppet,

och utom de vanliga fningarne med hastig till-

sttning, refning och bergning af
sjelfva seglen,

exerserades fven med borttagande af de gamla
och tillsttande af nya rundhult, ssom klyfver-

bom, fckr, gafflar och storbom, till hvilka re-

servpieser funnos om bord. fven rtta hand-

terandet af btarna frsummades icke, och den,

fr en kapare s vigtiga, manvern med smfar-

tygens utsttande och manierande, fvades bde
i storm och stilltje,

likasom det ej
mindre makt-

pliggande roendet af
sjelfva fartyget i den sed-

nare hndelsen.

Alla dessa fningar gingo s mycket bttre

och lttare, som bde Kaptenen och Styrmnnen
ofta deltogo personligen deri: och lika ofta som

de sistnmde tflade med manskapet att snda

kulen frn den lnga kanonen genom den utlag-

da tunnan, lika ofta hnde det att, sedan Kaptenen
under en frisk bris och god fart befallt lrings-

bten firas i sjn, han
sjelf

ntrade ner, fattade

rret och styrde den frn den bortilande sko-

nerten
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nerten. Utom det han hrigenom uppmuntrade
sitt folk, att nda till det yttersta anstrnga sin

skicklighet, fverlemnade han sig fven dermed

t sin egen brinnande lust fr sitt yrke, ty han

var, hvad matroserna kalla, sjman i hvarje led,

och ssom sdan lskade han sin handteriiig- med
en verklig passion, och var s kr i sitt skepp
som en riddare i sin skna. tminstone var det

ofta med ett vlbehag, grnsande till frtjusning,
han betraktade detsamma, antingen d han, pro-

menerande p halfdcket, kastade sina lifliga

blickar uppt dess vlstende tackling, eller d

han frn bten p afstnd skdade de skna
formerna af skrofvet och seglen, samt den ltta

och lediga gngen af hela machinen. Han fr-

skaffade sig ocks ofta detta nje, fven i hr-
dare vder: och en bland orsakerna, hvarfre

han redan i brjan af gossens vistande ombord,
fattade sdan vlvilja fr honom, var den, att

han tyckte sig finna hos honom , sinne fr denna

njutning; och hdanefter firades giggen icke i

sjn i detta ndaml, utan att John hade plats

i hocken, fr att styra densamma, hvarigenom

Kaptenen frskaffade sig det vid sdana tillfllen

stora njet, att kunna meddela sig t ngon, som

r knslig fr samma intryck.

Emellertid fortsatte skonerten sin kryss-

ning emellan Syd-Amerikanska kusten, West-

indien och Cap-Verds arne, eller i den delen

af Atlantiska Oceanen , som jemt beblses af den

5
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ostliga pasad vinden en kryssnings station

hvilkea dess Kapten fretrdesvis valde ai' tven-

ne ganska vigtiga skl. Det ena var alt den

jemfrelsevis var mindre beskt af s vl Engel-

ska som Amerikanska och Fransyska kryssare el-

ler kapare; och det andra, att den jemna eultjen

frn samma hll, Ii varp skonertens svra tack-

ling just tycktes berknad, gjorde dess fverlg-

senhet i segling nnu skrare, p samma gng
den betog farhgan fr de hastiga frndringar i

vindens kraft och direction , hvilka ofta kunna

vara menliga for ett vlseglande skepp, antingen

det jagar eller flyr. Dess vanliga manver var

ocks att, s snart ngot svrare segel varskod-

des frn topparne, genast med alla mjliga segel

forcera sig upp i lowart om detsamma, och
ej

frr nalkas det, n denna s vigtiga position

var intagen. For att vara sker fr den ibland

oangenma surprisen, att bli frr observerad, n

man
sjelf gjorde det, voro icke allenast tvenne

man stndigt placerade som utkik p hvar sin

topp al de hga under masterna, utan man

brukade fven ett kanhnda mera kraftigt, ehu-

ru i sig sjelf passivt medel, nemligen: att all-

tid ligga fr s sm eller rttare s lga segel

som mjligt, d man icke
sl\g ngot fartyg, eller

icke behfde gra ngon synnerlig fart: och de

hga gaffelsegeln voro derfre nstan alltid botten-

refvade, och deras ofantliga ytor utvecklades sl-

lan till sin hela vidd, /frrn det gllde ngon
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anstrngning, antingen fr att upphinna eller att

undkomma.

P detta satt var det
ej

s mycket under-

ligt, att denne skarpseglande och svrt bestycka-
de kapar-skonert uppbringade en mngd kopvar-
d i-fartyg , samt icke allenast lyckligt undgick
strre fiendtliga rlogs-skepp, utan fven besvara-

de mindre dylikas, anfall. D dessa sednare aff-

rer likvl
ej

alltid voro s ltta som de frra,

och dessutom ofta fordrade lika mycken skicklig-

het hos Kaptenen, som vlsegling af dess far-

tyg, s skola vi bertta ett par af dem, hvilka

frefllo under vr nu blifne kadetts vistande

om bord.
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DeL var bittida p morgonen ngra dagar

efter sedan "Condoren" varit inne med en pris

i ngon af de Fransyska Westindiska hamnarne,

som den lg efter vanligheten fr sm segel

kryssande upp t "lowart," som p dessa latitu-

der r den vanliga benmningen p ster. Nat-

ten , ehuru mrk, hade varit s vacker som den

oftast r emellan vndkretsarne, och dess tind-

rande stjernor och mnlika planeter hade nnu

icke hunnit tillbakatrngas af den snabbt fram-

ilande morgonrodnaden, frrn en grof basrst

frn frtoppen hastigt utropade: "en seglare rtt i

lowart!" Liksom efter ett kommando-ord vnde

sig allas gon i den angifna direktionen och

mttes med detsamma af en stor seglare, hvilken

kom spnnande frdevind, styrande rakt p sko-

nerten. Detta blef signalen till en allmn rrel-

se hr om bord; och om dcket frut hade va-

rit mindre
lifligt, s framstllde det nu p en

gng en tafla af lif och rrelse. Medan vr ka-

dett var nere och tillsade Kaptenen , hade vakt-

hafvande styrmannen redan bljat sticka ut ref-

ven, under det btsmannens visselpipa lt hra
de fr fri vakten s disharmoniska utpurrnings-
tonerna. Snart voro ocks segeln i topp och "alle

man p dck" fven som Kaptenen, hvilken med

oafltlig uppmrksamhet, genom kikaren fixerade

det frmmande fartyget. Slutligen tog han gla-
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set frii gat med tillknnagifvande, att det var

en svr fregatt som hll rakt ner p dem, och

d hon redan var s nra, att man icke kunde

komma frin dem uppt lowart, s var hr icke

annat att gra n frska undkomma frdevind.

Det drog ocks icke lnge ut frrn skonerten

hade akterspegeln vnd t den frfljande, och

med sin ofantliga hredfock och toppsegel flg ge-

nom sjn frbi vgorna, hvars hvita skum kasta-

des af bogen hgt i luften t bda sidor.

Emellertid tycktes fregatten icke gra min-

dre fart, efter hvad man kunde domma af den

stora mngd segel hon frde, h vilka nu, sedan

solen sprungit upp, syntes med sina svllande

ytor, uppstapplade fver och bredvid h varandra,

i all den mngfald och symmetriska sknhet,

som karakteriserar ett fregatt- tack ladt rlogs-

skepp , d det med alla segel seglar platt fr-

devind. Frn fversta toppen af denna hvita

segelmassa , nedhngde en smal rd vimpel ,

b vilken, hindrad af farten och seglen att blsa

riktigt ut, svngde sig nu och d i en fantastisk

btrgtning fver tacklingen, vl otydlig, men i

alla fall, tillrcklig att fr det bevpnade sj-

mansgat ge tillknna det fregatten utgjorde en

del af "the wooden svalls of Old England."
Ehuru det vl i brjan, och i synnerhet,

fr ett ovandt ga , tycktes som distansen emel-

lan begge fartygen icke minskades, s fann n-

d Kapar-kaptenen snart nog, att fregatten tog

p honom: och d han med denna kursen icke
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kunde forcera med mera segel, befall te han att

kanonerna skulle rullas akter ut, fr att frska
om farten kades genom det frskeppet lttades.

Efter en stunds frlopp fann han nd, att, s

vida denna frndring i lastlggniugen hade hul-

pit ngot, s var det otillrckligt, ty den fr-

fljande hade nu
ej

s omrkligt nalkats honom.

Han frskte nnu ett medel, som vanligen bru-

kas i sdana fall, att medelst vattensprutning hlla

segeln vta, och ehuruvl det i brjan tycktes,

som denna tgrd skulle haft en frmnlig verkan

p skonertens segling, d afstndet emellan bda

fartygen nu en tid frblef detsamma , s brjade
nd snart derefter fregatten ter hinna p honom.

Kaptenen, som under hela tiden hade pro-
menerat fram och tillbaka p halfdcket, och

med samma kld gifvil sina befallningar, som

om det blott hade gllt en vanlig kappsegling,

kastade nu ter kikaren till gat, och s snart

han ftt den rigtad p sin frfljare, utropade:

"Ha! jag frmodade det han har ocks spru-

ta om bord , och hller som bst p att fukta

sin segelduk frn skyskrapan till under-lsegel.

N n monsieur Jack! nnu r det icke s

farligt. Jag har i alla fall lust att frska om
din fregatt r lika fverlgsen fr en slr-hn,

som hon r det platt-fr-de-gatt. Bear hands

gossar! Gr klar drifvaren och jagaren.

Vi skola tminstone lta honom exercera sina

mrsgastar med att berga- och tillslta sitt myck-
na smplock uppe i vdret."
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Innan denna befallning hann verkstllas, gi-

rade fregatten till ett par streck, och p samma

gng small det frsta skottet frn dess bogport,
h vilket antingen fr den lnga distansen, eller

fel i riktningen, ej
rckte skonerten.

"Skola vi icke svara p hans hlsning?" fr-

gade Styrmannen Kaptenen, som smskrattande

hade observerat huru kulan ricochetterade i kl-

vattnet.

"Nej, ehuru jag tror, att vr "Oncle Thomas"

skulle terge complimenten bttre , n vi fingo

den, s skola vi blott besvara den med att his-

sa vr flagg, ty vi kunna i alla fall icke gra
honom mycket skada ,

s lnge han gr undan

vinden, och lika ltt kan undvara som reparera
en afskjuten stng eller lsegels-spira. Men dere-

mot skulle vi hrigenom endast reta honom att

vexla kulor med oss: och fastn en sdan lek

nnu icke vore s farlig fr oss, s kunde den

nd bli fventyrlig i lngden, ty en enda kula

i ngon af vara gafflar eller i bommen r fruk-

tansvrdare n all hans fverlgsenhet i rum-

skot-segling. Jag hoppas nd, att han icke

skall bry sig mycket med att beskjuta vr tack-

ling, s lnge vi hlla honom rtt akter ut, och

han sledes icke kan gra det utan att gira till

och derigenom frlnga sin distance, i synner-
het d han ser, att han i alla fall kan hinna oss."

Emellertid hade skonertens segelarea blifvit

tillkad med de nyssnmde seglen, h vilken vl
till en brjan, eller under

sjelfva tillsttningen,
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hngde vanmktig! ner emellan sina rundhult

p de Lada yttersta ndarna af fartyget, men
hade icke frr blifvit vederbrligen utstrckta

frrn fartygets kosa ndrades s mycket, alt

vinden, som nn kom ngot in p sidan, fven

uppfyllde dessa segel. Med detsamma lade sko-

nerten fver t sidan, och tycktes derefter med
en okad fart rusa genom vattnet, h vilket likvl i

lngden icke hade ngon mrkligt gynnande ver-

kan p distansen emellan honom och fregatten,

som genast gjorde samma manver; ty fastn

denna troligen, straxt efter upplofningen , frlo-

rade ngot, innan den ftt nedhala, tillstta och

brassa sina mnga olika segel , s var denna fr-

lust s ringa, att den i alla fall snart uppvgdes
af den betydligare frdel

,
ett strre vlseglande

skepp alltid mste ha fver ett mindre, sa snart

seglingen gar rumskots. Kapar-kaptenen var

ocks troligen fvertygad hrom, innan han fr-

ndrade kursen, ty han bibehll nnu samma

trankila min, ehuru fregatten fortfor att nrmas;
och det var till och med i en skmtande ton,

han slutligen yttrade: "Den der fregatten seg-

lar bttre n mnga, jag
varit ute fr, och det

r rtt illa, att han icke vill tillta oss att fr-

ska h varandra med anhalta skot, tv med lsa

boglinor r han den segrande, det synes tydligt.

JN
T

vl, det terstr sledes intet annat n

frsket att tvinga honom ge oss fair play; och

s vida Kaptenen der om bord icke r desto

vandare vid att jaga en snedseglare B s hoppas



OCH NORRA AMERIKA. 73

jag, han innan aftonen skall f njet af en kapp-

segling p uthalta boglinor.

Derefter befall te han blsas "alle man p

dck," och att besttningen skulle komma akter-

ut, h vilka bda befallningar voro nstan lika f-

verfldiga, ty de voro alla uppe, och de flesta

af dem, ej
s trankila som deras Kapten, hade

lnge sttt med ansigtena vnda akterut, tyst

betraktande den frfljande fregatten. Sedan de

nu kommit fram p halfdcket, och med ifrig

nyfikenhet blickade upp p sin Kapten, fr att

hra livad han i denna kritiska moment kunde

hafva att sga dem, brjade denne tilltala dem
s hr:

"N vl, mina gossar! livad tycker ni om
den hr Engelska fregatten, som nu kommit oss

s nra och som skerligen tror jag
innan lngt

f gra en god pris.
-

Jag, fr min del, tyc-

ker icke mycket om den, och kan icke neka till,

att det ser ut som om "Condoren" snart skulle

ha flugit lnge nog under Fransysk flagg. Lik-

vl har jag nnu icke frlorat allt hopp att rd-
da bde honom och oss, och s vida ni blott

med kld flja mina befallningar, s hoppas jag,

vi innan solnedgngen skola ha den der trema-

staren ngot lngre i l om oss, n han nu r i

lowart."

Hrefter gaf han dem del af sin plan, och

till flje deraf lades skonerten ter frde-vind,
de nyligen tillsatta seglen nedhalades, kanonerna

rullades fr ut p sina stllen, och sedan detta
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arbete var undangjordt, fick besttningen ta

frukost, d klockan nu redan var tio p dagen.

Fregatten, som under liden kommit upp in-

nom en qvart mil, lossade nu andra skottet frn

sin jagtkanon i l, och hissade p samma gng
en Engelsk flagg p stortoppen, d den icke kun-

de synas frn gaffelnocken ; hvarefler den ocks

fll af rtt frde-vind efter kaparen. Ehuru det-

ta skott trffade bttre, ty kulan flg genom
skonertens bredfock, s lossades icke flera, troli-

gen af de orsaker, som Kapar-kaptenen redan

frut sagt, utan fregatten njde sig med att ter

tillstta sina lsegel om bagbord, och genom sin

fverlgsna segling snart tvinga den flyende att

ge sig. Denne behll nd sin flagg hissad un-

der gaffeln, och skyndade undan med fulla se-

gel, blott passande p att hlla fregattens tre

master fverens, och derigenom hindra den frn

att skjuta, med mindre den girade till.

P detta stt gick det under en brinnande

fart nnu en timme, d fregatten hunnit s n-
ra, att man kunde tydligen urskilja personerna

p backen, och skulle kunna hrt kommandoor-

den, om icke den bestndiga massan af skum,

som, lik en rrlig snodrifva vltrade fr dess bog,

hade fverrstat allt annat ljud. Man sg emel-

lertid huru en mngd kikare voro rigtade, fver

bastingeringen, p skonerten; och troligen voro

de observerande deiade emellan berkningen af

hvad vrde prisen kunde ha och frundran of-
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ver livad meningen kunde vara med dess ffn-

ga undanseglin g.

Kapare-Kaptenen lemnade dem emellertid

icke lnge i denna ovisshet: ty d nu skeppet

kommit s nra, alt det redan brjade taga bort

vinden fr honom , tillsade han sitt folk att va-

ra klara; och
just

som fregatten, med jagerbom-
men fver skonertens hackbrde, girade styrbord

hn, fr att ge honom bredsidan, gick bde topp-

segel, bredfock och flagg ner p en gng, till

tecken af undergifvenhet. P samma gng lades

rret styrbord om bord, och inhalades p store

skot, s att skonerten skjt hastigt upp till vin-

den fr bagbords halsar, under det fregatten med

ofrminskad fart flg frbi den, s att stnket

frn dess bog rk fver kaparens halfdck. I

stllet fr att ge honom glatta laget, hrdes
frn fregatten blott befallningar att gra lrings-
bten klar, tfljd af de successiva komandoro-

pen fr seglens minskande. Fregatten hade knap-

past passerat skonerten , frrn man hr om bord

ocks hrde itererade befallningar, men icke att

minska utan oka segel, och inom ngra gon-

blick hade vr kapar-skonert hissat sin stagfock,

halt ut gaffelfocken och ltit falla storehals, s

att den snart gjorde full fart bidevind fr sina

fyra stora undersegel.

Emellertid rusade fregatten stad undan vin-

den , och ehuru den snart mrkte kaparens ma-

nver, s kunde den nd icke lofva till vinden

med alla de mnga lsegel den frde, utan dea
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befann sig ett godt stycke i la innan deji kunde

lgga bi och terfrflja den flyende, hvilken

fick nda mera frsprang, under det fregatten
mste taga in bidevinds-refvet i sina mrssegel.

"Se s" sade Kaptenen "nu tror jag
att bladet har vndt sig. Hissa flaggor, och ge
honom en utmanings-kula frn Oncle Thomas,
till tecken att vi ter brja kappseglingen."

P samma gng flaggen hissades under gaf-

felnocken, afFyrades den svra kanonen p sko-

nerten, och ehuru kulan icke tycktes gra ngon
effect p fregatten, mtte den antingen hafva

passerat emellan dess master och frsvunnit i l

om den, eller ock satt sig i skrofvet, ty den

syntes icke mera till. Hvad verkan den fr

frigt gjorde, s hade detta skott tminstone

den att fregatten, liksom frargad fver denna

oerhrda djerfhet, satte till mera segel, n hon

hade frut, och mera n hon kunde fra efter

den friska kultjen, ty hon hade icke vl hissat

sina bovenbramsegel, frrn hon mste berga dein

igen. Kapar-Kaptenen , som leende hade sett

denna ffnga manver, vidtog nu, som han yt-

trade sig, bttre anstalter fr att pskynda far-

ten, n smplockets tillsttande; och sedan han

befallt dem rulla l kanoner upp i lowart, fr

att minska krngningen, lt han dem s styft

anhala fallen , skoten och halssarne p sina se-

gel, att dessa fyra svra undersegel hngde ut-

strckta mellan sina rundhult som lika mnga
planer, eller efter sjmansuttrycket "stodo som
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brden." Ej njd hrmed , lt han lossa alla

undervanlen i l, s att de lnga masterne, som

nu endast hngde i stagen och lowarts-vant, kunde

leda sig efter fartygets rrelser; och d alla des-

sa arbeten voro fullbordade, befalldes btsman-

nen blsa en signal, hvilken vl sllan hrts p

ngot fartyg, s nra middagen, nemligen ''alle

man till kojerna ! "Sedan bastingei ingarne voro

rifna, och folkets hngmattor, samt alla de an-

dra effekterna, derifrn uttagna, fick halfva be-

sttningen, eller den ena vakten, ej
allenast till-

stnd att g ner under dck, utan fven den

nnu besynnerligare befallningen, att genast och

mangrant g till
kojs. Meningen hrmed var

icke allenast den, att genom finkentets bort-

tagning minska fartyget hjd fver vattnet, och

sledes fven vindens motstnd derp, utan f-

ven att genom folkets liggande i sina hngmat-
tor fi stta den betydliga tyngden af halfva be-

sttningen i ett hngande tillstnd och derigenom
ka p samma gng ledigheten som farten af

fartyget.

Verkan af dessa tgrder var ocks gon-

skenlig, ty skonerten flg nu genom sjn och

studsade ltt som en flygfisk p bljorna, hvil-

kas hvita skum likt ett snglopp yrde fver den

lga relingen, och frsatte
ej

allenast backen utan

fven gngbordet och en del af halfdcket under

vatten. Dess fart var ocks s betydlig, att den

efterjagande fregatten icke kunde frkorta afstn-

det dem emellan; och d den sednare, ssom
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rseglare, omjligen kunde ligga s nra vinden

som den flyende snedseglaren, s blef resultatet

af denna jagt snart synlig: eller att fregatten

vl icke blef akter ut, men deremot sackade s

smningom mer och mer i l.

Kaptenen p skonerten tycktes just
vara i

sitt element, och med hela lifligheten af sin ka-

raktr fverlemnande sig t den fr honom i

dubbelt hnseende intressanta seglingen, delade

sin uppmrksamhet emellan manvern af sitt eget

skepp och betraktandet af sin frfljare. P det-

ta stt var han i en bestndig rrelse, och ehuru

fr det mesta omkring rret, fr att leda den nu

s maktpliggande styrningen, promenerade han

emellant fr ut , i det dubbla ndaml att se

efter det ingen ting var att frbttra vid frseg-

len, och med frnjelse betrakta huru hon skar

genom sjn. Dess eldiga gon blixtrade nd

icke med mera tillfredsstllelse, n d han, sten-

de akter ut p flaggkistan, lt dem vandra frn

den efterstrfvande fregatten upp till den vlst-

ende tacklingen p skonerten, eller frn den n-
stan rtt fr ifrn blsande styrflgen till det

akter ut forssande klvattnet, hvilket rakt som

en linea och hvirflande som en strm, strckte

sig nstan nda bort till fregatten, ehuru betyd-

ligt till lowart om den.

"Hvad tycker du om en sdan fart, ej fyl-

lest fem streck frn vinden, min kra John. Jag

tror, att hvarken din gamla Franklin eller din

lskade Jernsida skulle lnge fljt med oss, ty
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jag
har ocks frskt Condoren med ed ra fregat-

ter, och ehuru de icke segla s illa, s r nd

den hr Engelsmannen svrare att lgga i l om

sig. Emellertid sackar han, som du ser, allt

hvad han hinner i l om oss; och, s vida han

blott vill envisas nnu en half timma till, att

ligga s der nra vinden, s ro vi fria frn all

fara. Kasta loggen, fr roskull, s f vi se

hvad hon gr.
John, som redan fvat sig i den mechaniska

frdighet som fordras, fr att utrna skeppets

fart, men nnu icke blifvit ombetrodd denna

tjenstgring hr om bord, skyndade med glad if-

ver att verkstlla den fr honom hedrande be-

fallningen; och det drog ej
ut mnga minuter,

frrn han triumferande utropade: "Elfva knop,
Herr Kapten!" Denne, som uppmrksamt

fljt den nybakade styrmannens rrelser under

loggningen, runkade p hufvudet under det han

leende svarade: "Ellfva mil? Det var myc-
ket, jag

r rdd, att du gifvit henne ngot me-

ra, n hon gr. Logga om en gng, s f vise,

om du icke stoppat fr sent eller misstagit dig

p knoparna."
Litet modflld fver Kaptenens misstroende

till dess skicklighet i detta fall, tergick vr ka-

dett ner i l; och sedan han bedt styrmannen

taga glaset och frmanat matrosen att hlla rul-

len rtt, kastade han ter loggsjedjan fver bord.

Styrmannen hade ocks icke frr ropat stopp,
n linan kramades af gossens hand, med samma
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ifver, som skulle han dermed rddat sig fra
att drunkna; och sedan han frst noga observe-

rat knutarne, rkte han linan ftt den frstnm-

de, innan han med tillfridsstllelse utropade:
'"tio och styfva sjultondedelar!"

"N, jag ser, att du
ej

hade s ortt fr-

sta gngen, min kra John; och
jag fr vl tro

dig nu. Emellertid tycker jag, att det r n-
stan hrdt , d

jag
nnu aldrig ftt henne hgre

n till tio och en half s skarp bidevind tag

hit glaset, och var god kasta loggen M:r La-

brise, s skola vi frska tredje gngen. Pass

p rret der! Fall icke af enHum, utan hll

dem ntt och jemt fulla. Se s klart? . . .

Turn! . . . Stopp! . . ."

"Knappa elfva , Herr Kapten!" dundrade

det frn de beskggade lpparne, af vr gigan-

tiske Styrman "och jag har lust att se den skuta,

som gr mera med vinden lngs kranbalken."

"Godt!" ropade Kaptenen, under det han

nedsteg frn flaggkistan "Det r mera n jag

vntade, och i alla fall tillrckligt fr att taga

lowen af en rseglare, fven om han seglar s

hrdt som den der Engelsmannen."

Emellertid hade fregatten icke allenast sac-

kat betydligt ner i l, utan fven brjat s sm-

ningom blifva efter; och d den slutligen mrk-
te att den p detta stt icke kunde hinna den

flyende, hll den lttare, fr att tminstone kom-

ma
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ma upp p sidan af honom i l, och i denna

stllning med frdel beskjuta honom; ty af de

f skott, den hittills lossat frn sin bog-kanon,
hade icke ngot skadat skonerten, hvarken i skrof

eller tackling, troligen derfre, att det frsta var

s lgt, och den sednare
ej

allenast s enkel,

utan nnu svrare att trffa i den stllning dess

segel, bom och gafflar nu voro till fregatten.

Ehuru denna frndring i den jagandes manver

just var den, som kaparen mest fruktade, s

blef den nu icke s farlig, som den kunnat, om
den blifvit gjord genast efter bda fartygens bi-

lggning; ty den kom frsent, och fastn fregat-

ten nu brjade taga p skonerten, s gick det

s lngsamt, och deras bda kurslinier voro nu

s divergerande, att innan den frra hann s

lngt, att dess kanoner kunde bra, var den

fr lngt i l om den sednare, fr att gra ho-

nom betydlig skada. Fr att nd gra effekten

af. fregattens batteri s litet fventyrlig som

mjligt, hade denna icke vl kommit upp p l-

ringen af skonerten, frrn han vnde genom
vinden och hindrade henne sledes frn att ge

mera n en bredsida, d de passerade hvaran-

dra; och ehuruvl fregatten straxt derefter ock-

s lade ofver p andra bogen, s frlorade den

s mycket, bde p vndningen och genom det

den icke kunde ligga s nra vinden, att den,

efter nnu ett slag, och nnu en oskadlig bred-

sida, var s lngt i l om den jagade, att dess

6
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Ijugofyra-pundige kanoner icke lngre rckte

bonom.

"Se s, nu r den leken slut" ropade

kapar-Kaptenen triumpherande, d de frlupne
kulorna af fregattens sista lag plasskade i l om
honom "ty fastn Oncle Thomas nnu rc-

ker honom en stund, s r det icke vrdt att vi-

dare fortstta den, d denna fregatt i alla fall

r hade fr svr och seglar fr hrd t att leka

lngre med, n man r tvungen derlfll, i syn-
nerhet som det redan r sent p dagen, och han

mjligen under natten kunde f ngon secun-

dant, fr att hjelpa sig bttre tillrtta med oss.

Gif honom derfre blott nnu en slngkyss frn
Oncle Thomas, under det vi vnda, och dermed

skola vi nska honom farvl fr denna gng/'
Skonerten vnde och skt det sista skottet

p fregatten, samt fortfor dei efter att, genom
korta slag under hela natten, arbeta sig rakt upp
emot vinden; Ii vilket hade den effekt, att pfl-
jande morgonen icke kunde ses mera n tacklin-

gen af fregatten, ty skrofvet var redan nere un-

der horisonten.- Jagten fortsattes likvl hela da-

gen, och troligen hela dygnet, eller till dess man
andra morgonen, frn topparne p skonerten, icke

kunde upptcka fregatten, d kaparen tminstone

icke lngre skyndade undan, utan brjade ter

under sm segel fortstta sina fventyrliga strof-

tg p den vidlyftiga Oceanen.
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XI.

EN AFFR.

Ngra mnader efter den ofvanfr nmde
hndelsen fll denne kapare-skonert ter in med
ett strre rlogsfartyg, och beskrifningen p det-

ta mte var kan hnda s mycket intressantare

n den frre, som den visade, huru det r

mjligt fr ett mindre, men mera vlseglande
och med ngra f svrare kanoner bestyckadt,

fartyg, att
ej

allenast med frdel kunna g de-

fensift, utan till och med offensift, till vga, emot

ett bde till storlek, bestyckning och besttning
annars vida fruktansvrdare ansedt krigs-skepp.

Det var nemligen en vacker morgon p de

skna latituder, der en evig sommar gr skill-

naden i rstider till en tom benmning, och

den bestndiga pasadvinden stormar och stilltte

nstan lika frmmande, som vr skonert upp-
tckte ett segel, h vilket vid nrmare pseende be-

fans vara ett skepp, som med andra halsar styrde
bidevind ett godt stycke i l om honom. De mot-

satta kursarne gjorde att begge fartygen nrmades
s hastigt, att skrofvet p den frmmande snart

kunde urskiljas; och nu brjade den fr en kryssa-

re s vigtiga examineringen och bedmmandet, icke

allenast af det mtande fartygets karakter, som

rlogs- eller koffardie-man, utan fven af dess

styrka i den frra hndelsen. Ehuru ltt en

sjman vanligtvis har att afgra den frra fr-

gan, fven p ett afstnd, som med skl skulle
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frvna en landman, s sladnadc nda beflet

p skonerten en tid i mindre visshet om hvad

slags fartyg de nu hade fr sig; ty, ehuru syme-
trien i tacklingen och proportionerna af seglen

genast gfvo starka anledningar att frmoda det

vara ett krigs-skepp, s tyckte man sig nda haf-

va skl att vara osker derora, d man betrak-

tade skrofvets hjd emot dess lngd , och den

mindre hastighet man tyckte sig hafva funnit i

dess fart: hvilka bda saker ter talade lika myc-
ket fr ett vanligt kpmans-skepp.

Denna ovisshet delade nd Kaptenen icke

lnge, ty fartygen hade nnu icke kommit tvrs

fr h varandra, frrn han med en ovanlig liflig-

het utropade: "Det r h varken ngon Gabarre

eller Ostindie-man, utan, s vida mina gon icke

bedraga mig, r det ingen ting mindre, n
just

en af de der sm Engelska tjugutta kanonsfre-

gatterna, som vanligen ro lika litet att frukta

fr sin segling, som sina carronader eller tolf-

pundiga kanoner. Jag tminstone har alltid n-

skat att f gra en nrmare bekantskap med

dem, och d vi i alla fall icke behfva vara

rdda fr dess segling, s skola vi icke jaga

undan, frrn vi tminstone vexlat ngra ku-

lor med hvarandra, och frskt porteen af v-
ra kanoner.

Det frmmande skeppet fortsatte emellertid

sin kurs bidevind med alla mjliga segel till,

fr att komma upp med, skonerten, hvilken n-

nu \^ fr sm segel , liksom i ovisshet om
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hvad han borde gra , och fr att markera den-

na oskerhet nnu bttre, hissade sin fransyska

flagg under gaffelnocken. Det drjde ocks icke

lnge, frrn en likadan flagg och vimpel syntes

p det frmmande fartyget, som nu vndt ge-^

nom vinden och lg emot skonerten.

"Se der ha vi det" utropade kaparen

"JN
T
u tror Monsieur Jack, att han skall inbilla

oss, det han r vr landsman; men, utom det

jag
icke frmodar, att vi i detta krig utskickat

sdana smntta fregatter, hvilka brja blifva

temligen urmodiga i vra dagar, s tycker jag,

att han var ngot fr hastig med sin trefrgade

flagg, fr att mena s alldeles uppriktigt. Huru

det nu frhller sig hrmed, s skola vi strka

honom i sin tanka om vr ltt-tro; och d han

i alla fall har s mycket arbete, fr att komma

upp till oss, s skola vi hjelpa honom litet der-

med, och hlla ner till honom ett stycke. G
likvl frst upp p toppen, John, och se noga
efter med kikaren, om du kan upptcka ngon
seglare i lowart."

Under det vr Midshipman ntrade upp,
utstuckos refven i seglen; och sedan han rap-

porterat, att ngot annat skepp icke kunde upp-

tckas, n det, som nu lg ej lngt frn dem i

l, tillsattes mera segel, och skonerten fll snart

undan vinden, samt styrde nu rakt ner p den

frmmande seglaren. Denna kurs fortsattes lik-

vl icke lngre, n till dess fartygen hade kom-

mit hvarandra s nra, att de ungefrligen skulle
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Linnat rcka hvarandra med svara kanoner, d

skonerten al er lade bi. Fregatten hade icke vl
mrkt denna manver, frrn en rk-colonn ut-

rusade genom hennes bogport, och d dess fovi-

ta massor hunnit i i om tacklimrcn, hade de

Franska frgerna lemnat rum fr Engelska.
"Ah! han r redan ledsen af maskeraden,"

utropade Kaptenen, under det han uppmrk-
samt fljde kulans ricochetter "och tyckes vara

ond fr det vi icke kommit honom nrmare.

N, det gr an, att hans vrede nnu icke r

farlig, eller att vi icke missrknat oss p styr-
kan af hans batteri. Vi ligga, som jag tycker,

just lagom frn honom fr att lta vr Oncle

Thomas brja con versatronen; och s vida han

icke rcker lngre med de friga kanonerna, s

skola vi icke Ii lidande p denna lek."

Skonerten lades derfre genast fver p an-

dra bogen, eller fr samma halsar, som den i

l liggande fregatten, och lossade derefter* frsta

skottet frn sin svra kanon mellan masterna,
h vilket i gonblicket besvarades med en hel bred-

sida frn fregatten. Hvad effekt den forstnmdes

skott M gjorde p denna distans, s var den sed-

nares lag oskadligt fr kaparen, ty kulorna stud-

sade alla vanmkigt omkring honom. Detta

mrktes ocks troligen p fregatten, ty den fort-

for hdanefter endast med enkla skott, och fr-

skte i stllet att, med h varenda lapp till, for-

sera sig nrmare upp t/ill den nsvise skoner-

ten. Denne, som icke hade misstagit sig p sin
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fverlgsenhet i detta fall, eller att den kunde

vlja distansen innan den fventyrade granska-

pet, tillt emellertid icke fregatten komma sig

nrmare, utan hll sig jemt p samma afslnd

i lowart och ngot fr ut, under en jemn eld frn

sin lnga kanon.

"Der gick en genom skrofvet p JohnBull,

och det s, att hngmattorna dansade frn ba-

stingaget" utropade vr kadett, som stod med

kikaren observerande hvad verkan kulorna gjor-

de p fienden.

"Det r bra M:r Delabrise" infll Kapte-

nen, vndande sig till Styrmannen, som sjelf

riktade och affyrade den svra kanonen - **Men

jag skulle tycka mera om, att ni kunde placera
dem litet hgre, t^ ehuru det icke r det sm-
sta skottet, som trffar skrofvet, s tror jag att

vi till en brjan gra bttre i att, om mjligt,

plocka ner litet af hans tackling, d vi sedan

kanske kunna bttre vlja vr position, fr att

beskjuta skrofvet.

Fljaktligen riktades hdanefter s mycket

hgre, som den lnga distansen tillt, h vilken i

alla fall var s stor, att en elevation af ngra
grader mer eller mindre, icke kunde influera

mycket, d antalet af trffar kanske lika myc-
ket berodde af slumpen som dens skicklighet,

hvilken riktade kanonen. Det var icke heller

kaparens vntan att hvarje kula, eller ens ngon
betydlig del af deras antal, skulle rka sitt ml,

ty d hade han ftt g nrmare; utan nieniu-
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gen med denna lngvga kanonad var LlolL den,

alt, ulom skotthll fr fregattens kanoner, kunna

ohmnadt beskjuta densamma, och p detta stt

mjligen i lngden genom ett och annat lyckligt

skott tillfoga den s mycken skada, som en ka-

parskonert var i stnd att gra en rlogsfregatt.

Att denna skada icke var s obetydlig, vi-

sade sig ocks framp dagen; ty ehuru det drog
en tid ut, innan John ter fick rapportera n-

gon annan ttrff n ett och annat hl i seglen

eller ngon afskjuten brass, som ltt reparerades,
s fick han slutligen den gldjen att utropa en

betydligare skada, h vilken ocks lika vl syntes
fr obevpnade gon , nemligen mesangaffelns fall

och de derp hissade seglens frsvinnande.

Under det kaparens besttning med ett sto-

jande hurra hlsade denna Karkomna syn, och

Kaptenen yttrade sin tillfi idsstllelse till den

lnge kanon-kommendren, yttrade denne: "Ja

nog bergade hon sin mesan och gafFeltoppsegel

p en gng och i kta rlogsstil, men det var

illa att jag icke skulle trffat litet lngre fr ut,

s att vi kunde fatt en bark eller brigg af henne.

Emellertid kunde det vl hnda, att hon nu lig-

ger fr litet p rret, fr att segla rtt bra bi-

devind; och d jag gerna ville terstlla balan-

sen af hennes segel, s nskade jag att nsta ku-

la mtte klippa bort ngot af hennes frtackling."

Emellertid laddades ter den lnga kano-

nen, och d den stora svartmlade kulan skulle

inlggas, tog Styrmannen ilen i sina hnder och,
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under det han med frnjelse vnde och betrak-

tade den p alla sidor, mumlade fr sig sjelf;

"Du r en s jemn, rund och tung pojke, att

du skert tar ut din distans, och det beror

sledes blott af mig, att ge dig en riktig kurs,

fr att gra en lycklig resa. N, jag nskar dig

en sdan af allt mitt hjerta, och om du icke

derunder gr en visit borta p fregatten, s r

det icke dens fel , som skickar dig ut i verl^

den." Med detsamma rullade han den in i

mynningen, och brjade derefter riktningen med
en synnerlig omsorg, lggande ner till kammaren

sitt hrfulla ansigte, h vilket, af den i mustacher

och pollisonger fastnade krutrken, antagit ett

nnu vildare och mrkare utseende, som gjorde
en stark contrast emot den ljusa glnsande mer

tallen. Efter att en stund hafva sysselsatt sig

hrmed, tog han gat frn sigtet under det

han yttrade: "Se s, nu tror
jag

att elevationen

skall vara temligen bra; nu beror det blott p
att passa p giren" och under det han vn-
de sig till rormannen "hll henne s stadigt

du kan, s skola vi ter frska vr lycka,"

Med det samma fattade han linan, som gick

till lset, och stllde sig akterom och i linie med

kanonen, iv att passa p rtta antndnings mo-

mentet. Dess lngs kanonen utt fregatten spn-
da blick hade icke lnge varit fstad p dessa f-

reml, frrn en hastig blixt i gat tfljdes af

en ryckning i armen, och med det samma ru-^

sade en mindre eldkolonn frn fanghlet och en
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strre frn mynningen med en frfrlig knall,

under hvilken kanonen, liksom frskrckt, stud-

sade ett godt stycke tillbaka.

"Adieit va T utropade styrmannen i sam-

ma gonblick; och sedan den tjocka, hvita krut-

rken hunnit frdela sig i l om skonerten, samt

ter ppnat fregatten fr dess skande blickar,

fann han att dess nskan blifvit fullkomligt upp-

fylld, ty bde frmrsseglet, klyfvarn och alla de

mindre segel, som hissas ofver frstngen, voro

nu frsvunna.

Ett nnu starkare hurra, n det fregende,
firade detta lyckliga skott, och innan det glada

stojande sorlet frn besttningen hunnit lgga

sig, blef det ofverrstadt af Kaptenens genom-

trngande stmma, som kommenderade: Upp
med rret! fyr af skoten! klara vid l

kanoner!" Med det samma fll skonerten af

frn vinden och styrde med en frkad fart

ner p fregatten, som nu lg med lefvande se-

gel upp i vinden , hvilken position den icke

kunde s ltt f] ndra, d frstngens fall beta-

git den bruket af sina frsegel. Innan den ock-

s hann gra det, var skonerten s nra, att

han med frdel kunde bruka sina fyra tjugofyra-

pundingar p sidan; och han hade redan skic-

kat tvenne omgngar frn dem till fregatten

lngskepps, frrn denna genom en dejsvndnirig

lyckades komma genom vinden och p detta stt

lta flera kanoner, n de i bogportarne, besva-

ra kaparens eld. Denne, som noga observerade
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fregattens lngsamnia vndning, drjde icke ln-

ge att begagna sig af sin nu dubbla ofvei lg-
senhet i segling och manver, utan vnde genast

undan vinden och lade sig ter fraramanfr fre-

gatten, p detta stt undvikande elden frn dess,

i alla fall fr den lnga distansen, nnu
ej

s

farliga batteri.

P detta stt fortsatte nu kaparen att med
sina f svrare kanoner beskjuta fregatten , hvil-

ken, i anseende till bristen p frsegel, hade svrt

att s fort frndra sina positioner, som var

ndvndigt fr att med ngon frdel lta sina

mnga mindre kanoner spela p den qvickt ma-

nvrerande, och med sin enkla tackling svrt

trffade skonerten. Ehuru derfre fregatten p

eftermiddagen lackades att gra ett det bsta

skott, d den snde en kula genom skonertens

storgaffel, s att detta svra, maktpliggande se-

gel derigenem blef fr en tid obrukbart, s ha-

de det icke den vdliga effekt fr kaparen, som
det annars oundvikligen skulle haft, om fregat-

ten
ej

varit s skadad i sin tackling; ty skoner-

ten, som genast terstllde balansen i sina se-

gel genom klyfvarens nedhalning, manvrerade
nd med sin stagfock och gaffelfock bttre n

fregatten , under den korta tid , dess hruti vl
exercerade besttning behfde, fr att undersl

en ny storgaffel. Det gick deremot icke s ltt

fr fregatten att ter uppstta en ny frstng,
och ehuruvl den slutligen lyckades hrmed, s

hade den nd icke ftt segien ter hissade der--
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p, frrn kapareus svra ocli vl riktade ka-

noner hade sndt hennes slormiirsr i dck, och

derefter afskjutit mesanmaslen, sa att hon vid

solnedgngen lag som en aflacklad hrigg med
blotta underseglen till.

Denna lnga kanonad hade emellertid haft

en effekt, h vilken ka paren fruktade mera n

fregattens kanoner; ty kort frr n solen hade

sjunkit under horisonten, ropade utkiken frn

mastoppen; "En svr seglare i l!" och man
hade icke vl hunnit frskra sig om att det var ett

tremastadt skepp, som kryssade sig upp, frr-

n fregatten, h vilken ocks upptckt denne ter-

tius interveniens fll af frdevind, och med s

mycket segel, som dess stympade tackling tillt

sprida fr vinden, satte kurs rakt p det frm-
mande seglet.

"Se, der gr han sin vg," ropade Kapte-
nen frtrytsamt "och jag hade gjort s med,
om jag varit i hans stlle, ty antingen rkar

han en vn, eller ock mter hanen fiende, som

r mera passande att slss med n en skonert. N
vl, vi behfva icke skmmas fr vrt dagsver-

ke; och hade vi ostrdt ftt fortstta i morgon,
s vet jag icke, huru denna leken hade slutats. Emel-

lertid skola vi nd flja honom p vgen ett

stycke, eller s lnge vi kunna se att rikta vra

kanoner, och sedan lgga bi, fr att invnta

morgondagen och se om sllskapet blifvit kt

med antingen en Engelsman , Fransos eller Ame-

rikan, d vi i frra hndelsen taga afsked, men
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i den sednare, skola anmla oss Lill en del af

prispenningarne/'

Fljaktligen hll kapa ren efter fregatten,

och, under det han emellant girade till, skicka-

de nnu ngra af sina lngflygande kulor efter

henne, h vilka likvl s vl fr distansen som

mrkret icke gjorde ngon synbar effekt. Fre-

gatten, som derunder jemt skt med sina jag-

kanoner akter ut, gjorde nu och d en bredare

gir, fr att hlsa den efterkommande med hela

laget, och derigenom tminstone hindra honom

att komma fr nra. Snart upphrde likvl den-

na mindre farliga kanonad, d mrkret nu
gjor-

de den alldeles ffng; och skonerten hade just

lagt bi och minskat segel, fr att icke komma
fr nra det oknda uppkryssande skeppet, d

en mngd raketter och blnkfyrar p fregatten

gfvo tillknna , att hon gjorde nattsignaler till

den mtande. Ngot derefter syntes ett dylikt

fyrverkeri lngre bort, och d slutligen, efter

en timmas vntande, under b vilken ingen an-

nan kanonad hrdes, n ngra enkla skott, som

frmodligen tillhrde signalerna, s satte kapa-

ren ter till sina segel, fr att arbeta sig upp i

lowart, i den fvertygelsen att fregatten mtt
ett af sin nations krigsskepp, hvilket lika troligt

icke drjde lnge att forcera sig upp, fr att

vederbrligen tukta den djerfve skonerten.

Denne kaparens frmodan var ocks ganska

grundad, ty fljande dagens morgonrodnacl hade

icke frr spridt sig fver den stra horisonten,
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n dess rosenfrgade sken rcilcklcrades af de Ii vi-

ta seglen p ett svart tremastadt skepp, som lg
bidevind fr forsa segel ett stycke i l om sko-

nerten; och sedan hela den friga delen af him-

mel och haf blifvit upplyst, syntes iifven betyd-

ligt lngre ner i l den sedan grdagen bekanta

fregatten, h vilken nu, genom en jurymast och

frbramstngens uppsttning svida hunnit ter-

stlla sin tackling, att hon nu fullkomligt likna-

de ett bark-skepp, som kryssade sig upp emot

vinden. Det drjde icke heller lnge frrn
det nrmaste fartyget, som var en svr fregatt

hissade Engelsk flagg och vimpel , p samma

gng den lossade ett skott efter skonerten.

"Om
jag

icke ser ortt" -

utropade kapa-
ren "s r det samma fregatt, som vi fr n-

gon tid sedan gaf en lektion i kappseglingen;
och om s r, hoppas jag han ursktar, att vi

icke gra afseende p hans preyskott. Ehuru

jag frmodar, att han likavl, om icke bttre,

igenknner oss, s skola vi nd besvara hans

hlsning med vr enkla igenknningssignal, och

p samma gng vi hissa vr flagg, skola vi sn-
da honom ett visitkort frn Oncle Thomas.

Emellertid r det rtt bra att vi ligga s lngt
i lowart om honom, ty han seglar bttre och

har svrare kanoner, n den der stymparen,
som vi hade att gra med i gr; och vi skola

derfre icke drja att, s fort som mjligt, kom-

ma ifrn dess sllskap."
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Till flje braf var snart skonerten genom
de vanliga medlen uppdrifven till en s hg fart

och s nra vinden, att ingen ting annat n en

vind-frndring, eller ngon ovanlig olyckshn-
delse om bord , skulle kunna hindra dess skra

aflgsnande frn hvilken rseglare som helst; och

d intet af dessa fall intrffade, s hade den ef-

ter ett dygns frlopp redan kryssat sig ur sigte,

bvilket kan bnda lika mycket kunde tillskrif-

vas fregattens frra erfarenhet af dess ffnga
frsk i denna vgen, som den obestridliga f-

verlgsenhet i bidevinds segling, hvilken en stor,

vl byggd och vl tacklad snedseglare ndvn-
digt mste ha, ofver ett med vanliga rsegel
tackladt skepp.
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XII.

EN LOTSBT.

Vi f nu afbryla dessa berttelser, hvilkas

hrande, lsaren torde pminna sig, utgjorde
ett tidsfrdrif fr kajntpassagerarne om bord p
vr Nordamerikanska brigg under den trkiga

stormen, hvilken ocks under tiden rasat ut s

mycket, att d vi nu vnda oss frn de ljum-

ma, jemt blsande passad vindarne och den vl-

seglande kaparskonerteii , till de kalla Novem-

ber-dagarne under nordligare latituder p vr

biliggande kpmans farkost, s blir visserligen

skillnaden i klimat och vderlek betydlig, men
nd icke s stor, som den skulle varit tvenne

dagar tillfrene, eller vid den tid d dessa hi-

storier brjade. Dessa sistnmda hade nemligen
icke vl hunnit slutas den ene aftonen, frrn
blsten hade aftagit s betydligt under natten,

att d vi nu andra morgonen uppkomma p dc-

ket, finna vi besttningen sysselsatt med topp-

seglets tillsttande och refvens utstickande ur stor-

seglet, samt, ehuru sjn nnu var lika upprrd,

fartygets rrelser s mycket mindre, som det nu,

stottadt af mera segel, brjade tillika gra ngon
framfart fver de hga vgorna.

Fram p dagen "bedarrade hon" nnu me-

ra, s att vi slutligen p eftermiddagen hade

alla bidevinds-seglen tillsatta, och d vinden, i

samma mn den blef mindre bftig, drog sig

mera
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mera vestligt, s kunde vi nu brja styra vr
rtta kurs, och gjorde vid den tidiga solnedgn-

gen redan en temlig fart, fastn den hga sjn,
som nu lg nstan rakt emot oss, betydligt fr-

svrade fartygets gng genom vattnet.

Temperaturen var visserligen ganska lg,

jemfrd med livad den var, innan den hrda
nordvesten brjade blsa, men nd icke s kall,

som under det denne rasade som vrst; och, ehu-

ru en nstan obehaglig skillnad i klimatet redan

brjade knnas fr dem, som fr ngot fver en

vecka sedan svettades under vndkretsen, s var

nnu vistandet uppe p dck, tminstone i yll-

na klder, ganska angenmt. Den strre delen

af passagerarne njt nu ocks hraf, efter den

trkiga quarantainen i kajuten; och fastn lng-

skepps-rrelserna, eller dufning och sttning, n-

nu vore lika starka som under stormen, s hade

de, fr promenaden p dck, svrare fverhal-

ningarne t sidan nstan alldeles frsvunnit, s

att tminstone ngra af sllskapet terigen kun-

de fretaga denna lika angenma som helsosam-

ma exercis om bord p ett skepp.

Fartygets halfdck var derfre lngt efter

solens nedgng upplifvadt af en mngd prome-
nerande personer, hvilka strfvade fram och till-

baka s ofrtrutet, som skulle de nu
vilja taga

sin skada igen fr det lnga stillaliggandet under

stormen. Det var ocks alldeles tillmiknadt,

innan de nedgingo i kajuten, hvarest nu ordnin-
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gen S myckel terstllts, att redan ett spelparti

var i full verksamhet; och da slutligen korten

och markerna mste lemna rum fr the-kannan

och kopparne, s riskerade hvarken passagerarne
att sl snder servisen eller stewarlen att med
the-kiUeln sklla ngons ben. Med ett ord, de

frras trefnad var lika mycket retablerad
, som

den sednares besvrliga tjenstgring utsatt fr

mindre missden; och den talrika kajut-persona-
len hann jernfrelsevis snart nog till

kojs,
d

den nu icke behofde s mycket anlita den stac-

kars stewartens bitrde.

Andra dagen fortfor vinden att blsa frn

samma hll, s att vi smningom nalkades re-

sans ml, d vi nu styrde p inloppet till New-

York; och d den hga sjn efter hand lade sig,

hoppades vi snart f en vindsfrndring, h vil-

ken nnu fortare kunde framfra oss till den

efterlngtade hamnen. Detta intrffade nd

icke, ty vind och vderlek fortforo nnu ngra
dagar att vara de samma; och om ngon skill-

nad mrktes deri, var det tminstone icke till

vr frdel. Hjelpta af Golfstrmmen, kunde vi

nd fr hvarje middag addera en och annan

grad till vr latitud, s att det visserligen vck-

te en allmn gldje, men nd ingen surpris,

d Kaptenen en morgon nedkom i kajuten med
den underrttelsen, att vi nu sgo Never-Sink,
eller ett hgt berg vid inloppet till New-York.
Denna glada underrttelse tfljdes nd af en

mindre vlkommen, eller den, att vi icke kunde
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komma in p dagen, d vi nu ter ftt en styf

nord-vest, h vilken, p samma gng den blste

oss rakt i tnderna, hade medfrt en sdan kld,

att vattnet var fruset p dck. Kaptenen rdde
ocks sina passagerare att taga bra klder p sig,

d den, i alla fall, starka klden nnu mera k-

tes af den strnga blsten.

Man hann ocks icke lngre n i kajut-trap-

pan, frrn man genast fick en bekrftelse p

Kaptenens ord; och d man uppkommit p dck,
mrktes ganska knbart, att man nu redan hun-

nit s lngt norr ut, som behfdes fr att ter

frnya bekantskapen med en fosterlndsk vinterdag.

Yi lem na t dem, som ro mera knsliga
fr gamla bekantskaper och mera lskare af en

"frisk och ren" vinterdag, som det heter, att med

gldje hlsa de frra och lofsjunga den sednare;

d vi, fr vr del, f uppriktigt beknna, att

vi s mycket mindre kunna gra det, som vi

hvarken ro nog patriotiska fr att lska hem-

landets vintrar, eller hafva s mycken fosterlands-

knsla som behfs, fr att pst, det vrt nordi-

ska klimat r bttre n lndernas ngot mera i

sder. Ehuru angenmt det visserligen kan f-

refalla att ngon gng lemna vra varma arre-

sler, fr att, inbalerade i plsverk, mindre njuta
n trotsa den kalla naturen under en sldfart

p ngra timmar, eller ock, kanske nd ange-

nmare, flyga ofver den spegelblanka isen med
"stlsko p fot" s kan vl nd ingen men-

niska, p full allvarlig prosa, vilja pst, att vra
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vintrar kunna jemfras med vra somrar, d

frgan ar om resor eller de njen och njutnin-

gar, naturen allena sknker oss. Blir ter fr-

gan om goroml eller allvarsammare sysselstt-

ningar under begge dessa, i dubbelt afseende

bos oss s olika, rs-skiften, s upptrder den

med skl kallade strnga rstiden i en nnu fr-

frligare kontrast emot den blidare; ty lven

den, som icke behfver gra afseende p de

tvenne vilkoren fr tminstone allt mennisko-lif

under vintern s nra polerne bvilka ro s

ndvndiga, att den hrda domen: "du skall

ta ditt brd i din anletes svett/' gerna kunde

p de nordiska sprken fversttas med: du skall

ta ditt brd i kld och mrker, s vida du

icke gitter skaffa dig ved och ljus
fven den,

som ger begge dessa behof uppfyllda, kan vl
icke neka till, att han gerna skulle utbyta det

instngda rummets vrme fr sommarens rena

temperatur, och
ljusets blndande sken fr so-

lens milda dag, antingen nu den frre kommer

frn postlinsugnen eller jernhllen, och det sed-

nare frn kristallkronans vaxljus eller lerstakens

talgdank. Men om s r fallet med de min-

dre behofvande och s r det verkligen, ty

nda frn Presidenten vid sitt skrifbord ner till

Skoflickaren vid sin pinnlda ,
ro alla arbetan-

de derom ense huru mycket tyngre faller ic-

ke vinterns oblida hand p de medellsa klas-

serna af vra nordiska samhllen. Hr r mot-

satsen s stor emellan de bda rstiderna, och
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taflan p det elnde, som vintern frorsakar, s

ryslig, att den icke br afmlas, ty man har

ofta mer n nog af originalet; men s mycket
m blott nmnas, att menskliga elndets baro-

meter icke gerna kan sjunka till den grad af nod

och uselhet under sommarens hgre temperatur,

som den oftast gr det under vinterns lga

kldgrader.
Det torde frundra de flesta af vra lsare,

att man kan
vilja

bevisa en s solklar sak, som

sommarens fretrde fr vintern; men meningen
r ocks mindre att gra detta, n att, genom
denna jemfrelse mellan vrt kra fderneslands

olika rstider, kunna gra en tillmpning p de

olika klimaten, ty, uppriktigt sagdt, kunna vi

icke anse sommaren och vintern ssom ngot an-

nat n prototyper fr de varma och kalla luft-

strecken. Det fins nemligen en och annan af

vra herrar landsmn, som - lik vist utan det,

som man annars skulle tro vara ett hufvudvil-

kor i detta fall: att hafva frskt bda delar-

ne djerft pstr, att vrt klimat r det bsta

mjliga , och att de varma luftstrecken i alla hn-
seenden ro smre, ja

till och med odrgliga,
d man betnker, att det icke gifves ngon va-

riation der, utan en evig och bestndig sommar,

vid h vilken man slutligen mste blifva alldeles

utledsen. D vid dessa och dylika uttryck s

mycket mindre r ngot att invnda, som de

bero p hvar och ens tycke och smak, och njet
af ombyte till och med r proverbialiskt vi
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vilja
likvl lemna t hvem gom helst (Jet njet,

att "fr variation" frysa och svlta sa hafva

vi, i stllet fr en ffng vederlggning, blott

funderat p orn dessa variations-frfktare mena
s alldeles uppriktigt eller icke med sina pst-
enden. I frra fallet skulle de da likvl kunna yr-

ka, att man, fr att riktigt kunna njuta ngot
godt, ndvndigt mste slita ondt emellant;
och i allmnhet hafva de vl icke s ortt hr-

uti, s vida nemligen man under de goda da-

garne helt och hllet kunde glmma, icke alle-

nast de onda, som ro passerade, hvilket gr
ltt, utan fven de svra, som skola komma,
hvilket ter icke r mjligt, d det icke r hr
som i allmnhet med menniskans de, att man
r lycklig i okunnigheten derom; ty rs-skiftenas

gng r icke ngot obestmdt fatum, utan vin-

tern kommer lika skert och ordentligt efter som-

maren, som natten efter dagen, oaktadt allt hvad

gammalt folk pratar fr oss om rstidernas fr-

ndring. Men, fven antaget, att man i detta

afseende kunde glmma bde det frflutna och

tillkommande, s terstr vl nd medvetandet

af det nrvarande: och d menniskan i allmn-

het r lika knslig fr det oangenma som mot-

satsen, s
vilja

vra optimister hrmed psl,
att man mste halfva delen vi vilja

icke s-

ga tre fjerdedelar, ehuru detta brk kommer nr-
mare facit af ret slita ondt, fr att den an-

dra hlften kunna riktigt moja sig. Detta vore

vl icke s rasande, om man i stllet fr slita
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ond t satte det, kanhnda i mnga afseenden

bttre passande, ordet sofva, och menniskorna

hr uppe i norden vore s skapade, att de kun-

de vaka halfva ret och lura den andra hlften,

eller tminstone gde ngon mera likhet med
deras granne bjrnen , hvilken tyckes bttre frst

sig p klimatet, d han slumrar i sitt hide un-

der vintern. S lnge vi icke blifvit sdana
sju-

sofvare , eller s lnge vi icke tagit ngot annat

bruk frn birnen, n det att bra dess varma

pls, kan man nd vl icke neka till att det

vore tminstone lika s bra att hela ret om
hafva ljumma och ljusa dagar , som att ena ti-

den plgas af kalla och mrka dygn, under h vil-

ka man r instngd frn naturen eller tminsto-

ne utvandrar nstan ensam i henne, och andra

tiden ter ha dem s
ljusa och behagliga, att

man med bsta
vilja

i verlden, och fullkomligt

utsfd under den lnga vintern, icke mktar ut-

vaka och fullkomligt njuta dem , utan mste ge-

nom smnen frkorta en rstid, som beklagligen

r kort nog nd.
r ter den andra hndelsen fallet, eller

att vra optimister icke mena s uppriktigt, d

de gifva de kalla klimaten preferansen fr de

varma hvilket vi fr deras urskilnings-heder

nska att tro s ro deras pstenden i visst

hnseende snarare berm- n tadelvrda; ty

det kan d anses som en frnjsamhet med

sin lott och en trstande uppmaning for andra,

tat finna sig i omstndigheter, hvilka icke ltte-
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ligen kunna frndras. Frn donna synpunkt af

saken skola vi ocks alltid hlla dem rkning fr
del dla bemdandet, ehuru vi icke kunna neka

till, all deras pstende nda frefaller oss nog

mycket likt 1 lvens om rnnbren, och att de

gjorde mycket klokare, om de helt uppriktigt er-

knde fretrdet, i klimatiskt hnseende, af de syd-

ligare lnderna, men deremot framdrogo andra fr-

delar hos vr kra nord, h vilka tminstone fr oss,

som ro fdda och uppfdda i dem, ga etl vrde,
hvilket icke kan uppvgas af sderns rikedon, eller

bortflktas af dess ljumma sommar-vindar.

Dessa frdelar skola vi lemna t hvar och

en att
sjelf gra sig reda fr, icke sa mycket

derfre, att vi ju skulle kunna hjelpa ett godt

stycke p vg, som mera af den orsaken, att vi

nu icke ha tid derrned, och i alla fall ro s

ofrsonliga mot vra antagonister, de bjrnaktiga

kld-optimisterna, att vi icke vilja ifva dem n-

got vapen i hnderna. Vi hafva s mycket me-

ra rtt hrtill, som vi, i frgan om vinterns och

sommarens fretrden , alldeles icke brukat ett

bland de mktigaste af vra skl, emedan vi...
derigenom kunde frebrs ensidighet, vi mena

nemligen det, som gaf frsta anledningen till

denna lnga episod, och till hvilket vi nu ter-

vnda: obehaget af sjresor under vintern. L-
saren torde pminna sig, att vi nnu icke ro

komna i land, utan ligga bi utanfr inloppet

till New-York med en fr^sk nordvest rakt emot

oss , hvilkcn p samma gng frvandlat vattnet
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p dck till is, som gjort vra frhoppningar, att f

tillbringa nsta natt i nya verldens frnmsta

stad, till en tom drm. Hr vore visserligen

ett passande och kanske det rtta stllet, att ta-

la ngot om behaget af den kalla rstiden, men

viskola, som sagdl r, icke gra det, utan lem-

na det till dess vi en gng f en tte--tte
med vra optimister, till exempel p en skuta

i vra nordliga farvatten, hvilken, ner-isad och lck,

ffngt vntar att f se solen under den korta

molnbetckta dagen, fr att kunna bestmma sitt

lge och derefter ska hamn undan den hrda
blslen och sjgngen, som stndigt frkar is-

massorna p dcket och tacklingen.

Vr Nord-Amerikanska skonert-brigg var p

lngt nr icke i detta hrda predikament, ty
h varken blst eller kld voro s starka, att de

p ngot stt kunde kallas fventyrliga , och sku-

tan var dessutom s tt, att h varken besttningen

ndgades vrma sig vid pumparne eller passagerar-

11 e behfde oroas af detta p hafvet s hemska och

enformiga ljud, hvilket i en sjmans ra frefaller

nstan lika obehagligt som en lungsigtig menni-

skas hostningar. Tvertom voro alla lifvade af

den tillfridsstllelse, en hg molnfri dag, frisk

vind och smult vatten, men i synnerhet betrak-

tandet af den p horizonten liggande bl strckan

af landet, ovilkorligen mste ingifva. Det var

ocks liksom
sjelfva fartyget delade denna kn-

sla, eller ock, att den, liksom hstarne, d de

nalkas sitt hem, fick mera lif vid inseglingen till
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JVew-York , ty del tycktes just frnjas af den

mngd segel det nu frde, och, villigt lutande

fver t ena sidan, dansade det gliidtigt och le-

digt l ver de sm molstrfviga vgorna, Ii vilka

knappast hunno brja sin vanmktiga strid framfr

hgen, frrn de fstes under botten, hvarifrn

de, flata och underkufvade, terkommo akterut,
1

der de utglo sin harm i tvenne rader t i bubb-

lor, som parallelt fljde det hvirflande klvattnet.

Om icke
sjelfva

skutan knde impulsen af

nrheten till sitt hem , s gjorde tminstone

hennes Kapten det, ty med ltta steg promene-
rade han nu p gngbordet, delande sin upp-
mrksamhet emellan tgens ibndning och be-

traktandet af de mnga kustfartyg, som seglade

till och frn Amerikas strsta handelsstad. Han

kunde ocks icke lta bli att emellant med natio-

nei tillfredsstllelse yttra sig fver sin fdelse-orts

handel och sjfart, och gick slutligen s lngt i

sin enthusiasm derfver, att han, vndande sig

till en grupp passagerare, frgade dem, om de

icke trodde att New-York i detta hnseende of-

vertrffade sjelfva London. Ett gllt gapskratt

frn Engelsmnnen och ett oredigt sorl frn den

frgandes landsmn, hvilka, ehuru gerna de ve-

lat, nd icke vgade upphja sitt land nda dit,

besvarade Kaptenens enfaldiga frga, och gaf

anledning till en af de mnga disputer, hvilka

s vl hr om bord, som nstan fverallt, der

en Engelsman och en ^ord-Amerikan f vara

tillhopa fver en half timme, alltid uppst om
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deras bda fderneslands fretrden. Kaptenen,
som icke kunde dlja sin flathet fver den obe-

tnksamma frgan, lade emellertid kikaren ter

till gat, och lt sina landsmn utkmpa den

strid, till h vilken han kastat handsken; och b-
da nationerna voro just

som bst sysselsatta med

att hvar sin sida nedstta och upphja deras

bda frnmsta stder , d han triumferande

tervnde sig till dem, och utropade: "N, efter

ni icke vill medgifva , att New-York har s mn-

ga skepp som London, s trotsar jag er alla,

att fi an ngon hamn i hela England, Skottland

och Irland kunna utsnda en sdan lotsbt, som

Ni nu ser komma emot oss."

Alla kikare och gon vndes genast i den

anviste riktningen t denne utlofvade fenix, och

det drog ej lnge ut, frrn en af Engelsmnnen
inskt sin kikare under det han yttrade torrt:

"han har
ej

s ortt det r en "fjrginia

pilot-boat" ; h varefter en liflig disput uppstod
emellan de bda nationernas sjmn om de oli-

ka frdelarne af Amerikanska lots-skonerterna, En-

gelska Coves kuttrarne och Franska Chasse-mar

loggerterna, hvilken, ehuru starkt lutande till de

frstnmdes favr, nd var i full gng, d

Kaptenen afbrt den med utropet: "Gentlemen!

om Ni tillta, skulle jag rda Er att uppskjuta
denna strid, och i stllet inpacka edra sacs-de-

nuit, s vida Ni
vilja ligga p City-hotel i natt;

ty ehuru New-York ligger styfva fem och tjugo

mil rakt i lowart frn oss, och vi snart hafva t-
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la glas, sa svarar jag fr, all. denna
*

loishl

tager ef lill Castle-garrfen p aftonen, sa i ram t

brisen str; och d kunna ]\i under vgen bst

bedmma vra lots-skonci tar."

Detta var en s frnuftig proposition, att

den mtte allmnt bifall; ty, utom njet att fa-

ra med ett s snabbseglande fartyg, var det ic-

ke oangenmt att, ju
fr dess hellre, slippa den

trnga inpackade kajuten, i synnerhet d briggen

omjligt kunde uppkomma till staden frrn an-

dra dagen, och man sledes afprutade tminsto-

ne en natt hr om bord. Ett flerdubbelt rop

p stewarten fljde ocks genast p Kaptenens

uppmaning: och kort derefter dansade kappsc-
karne om h varandra p kajut-golfvet en riktig

slngpolska, till dess hvarochen af de fem pas-

sagerarne, som skulle afsegla med lotsbten,

ftt reda p sin. Att icke flera af sllskapet

gjorde sig resfrdiga, hade frmodligen sin or-

sak deri, att Kaptenen yttrat, det han frmoda-

de lotsen icke tog mera n tv piaster af h var-

dera i frakt; och d, som lsaren behagar pmin-
na sig, en stor del af vrt resande sllskap ut-

gjordes af Judar, s funno frmodligen dessa

berknande menniskorna, att det var en fr stor

"diskretion" fr njet att komma fram en dag

frr. Kanhnda ocks att man icke vgade sig

ut p det lilla fartyget en s lng vg: nog

af vi vore icke mera n fem, som under ett

muntert glam om City-latel, Broadway, Park-

theatre , Whisky-punch och bifstekar , fyllde
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vai a kappsckar med hvad som behofdes fr det

iiiJa {'rsprnget.
D vi ter uppkommo p dck, lg redan

lois-skonerten i lovvrt om briggen och man-
vrerade under samtal med vr Kapten. Detla

lilla fartyg var verk i igen ngot fr honom att

skryta med, ty det vckte en aiimn frtjusning

i alia sjmns gon, och skulle frdelaktigt ut-

mrkt sig i hvilken jagt-klubb som helst. Det

var nemligen en skallad Virginisk iotsbt el-

ler en liten Amerikansk skonert med ungefrli-

gen samma tackling, som vi redan beskrifvit p
den Westindiske kaparen. Oaktadt denna likhet

i lackiing, och till en del lven skrof, emellan

dessa slags fartyg, r det nd ngon ting i de-

ras tout-ensemble , som p samma gng r helt

olika som markerande deras olika karakter.

Om vi, vid betraktandet af den stora kapar-sko-

nerten, tyckte oss finna, att han, jemfrd med
andra fartyg, ej

var olik en hotande slagrn,
som med blixtens snabbhet genomfar rymden
till skrck fr de andra foglarne, s skulle man
med lika mycket skl kunna likna denna lilla

lots-skonert vid den snabbt flygande svalan,

hvilken ltt och fredligt ilar med pilens hastig-

het nrmare jorden, och inskrnker sina bugtiga

kryssningar emellan hus och boningar. Denne

lots-skonert hade ocks gladare frger n ka pa-

rens hotande svarta, ty den var, som matroser-

na uttrycka sig, "skyldrad p sin Amerikanska;"

och utom den blankt skinande kopparbottnen,
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h vilken frrdde fartygets nyhet, lyste den med
de smala hvita rnderna, den gula fernissade si-

dan och de fl gyIda gra nia terna p akter-

spegeln, hvarmed alla koffai di-fartyg, tillhriga

dessa tians-atlantiska Hollndare, s frmnligt ut-

mrka sig framfr andra. De fina vlskurna seg-

len hade, oaktadt sin h vithet fr frigt, nd

de bruna nuancerna vid smmarna, hvilka fr

ingen del ro srande fr sjmans-gat, d de

angifva seglets nyhet, och voro dessutom s vl
strckta emellan sina rundhult, att hvad en m-
lare skulle sga om svrigheten att med frdel

afmla dem, d deras hrda planer icke gfvo
tillflle till ngon mjuk skugglggning, s fr-

tjustes sjmannen icke dess mindre af den totala

"brist p buk," som fanns uti dem. Det var

med f ord sagdt det vackraste lilla fartyg, man

kunde se flyta p vattnet; och det var icke un-

derligt om vr Kapten utan motsgelse fick be-

rmma sin "JVew+ForAer pilot-boat
"

i synner-
het som hans vrsta antagonister nu redan hllo

p, att med detta fartygs lilla
joll transportera

sig fver till det samma, ^o niMvt

Detta gick likvl icke s fort, ty det nm-
da ntskalet kunde icke gerna rymma flera n

en passagerare utom den roende, s att det fick

gra flera resor, fr att fverbringa hela den af-

gende personalen frn den uppbrassade briggen

till den ttt i l biliggande skonerten. D den

sista kamraten tillika med sin kappsck var in-

kommen fver den lga relingen, hoppade vr
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frjeman ocks in p dcket, h varefter han in-

stllde sig till Ijenstgring om bord, der han

var s mycket mera ndvndig, som han utgjor-

de halfva
"

besttningen, ty vid vr ankomst

fanns icke mera n en man p dck, h vilken

stod vid rret. Denne, en stor och stark figur,

kldd i en
ljus dyffel-kavaj med stora mrka

hornknappar och en brun sklskins-mssa, var

likvl icke ngot mindre n p en gng garen

och kaptenen p skutan, som nu lemnade rret

t den uppkomne matrosen, och sedan han ge-

nom kajutkappen uedskickat en hgljudd och half-

hotande frfrgar, om kajuten var klar, vnde

sig till oss med en hlsning, hvaruti sjmannens

fryntlighet och vrdens artighet ljligt nog blan-

dades med en viss republikansk stolthet, alias

plumphet, h vrfre Nordamerikanarne
ej

alltid

orttvist beskyllas. Huru det nu frhller sig

hrmed, s blefvo vi snart ganska goda vnner
med vr nya Kapten, hvartill

ej
litet bidrog de

med nje och tillfredsstllelse uppfyllda blickar*-

ne, som hans nykomna gster kastade rundt om-

kring sig, hvilka ocks snart efterfljdes af be-

rmmande uttryck fver det vackra och nt-
ta fartyget.

Emellertid hade en tredje ur-invnare p
denna vr nya farkost visat sig under skepnad
af en mindre Neger-pojke, h vilken snart brja-
de flyga som en vfspo! upp och ner i kajut-

trappan med vra kappsckar. Sedan detta vrf
var utfrdt, tillfrgade oss Kaptenen, om vi ic-
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ke ville stiga ner i kajuten, h varefter han fatta-

de sin frra post vid rret samt befallde matro-

sen och pojken till de ar Le I en med sedeln, som
frndra ett uppbrassadt fartygs tillstnd ifrn

stillaliggande till gende, llruti blefvo de raskt

hjelpta af passagerarne, af h vilka ingen gjort an-

seende p Kaptenens nedbjudning i kajuten, d

de hade mera lust att frst se skonerten un-

der segel. Bst som vi voro sysselsatta hrmed,
skrek vr gamle kapten ett farvl till oss, da

han nu redan hade brassat fullt och brjade
"samla vg," hvilket slutades med en anmaning
till vr lots, att icke spara segel fr att visa "the

strangers" hvad skutan dugde till. Vr hgm-
gende Skeppare gaf blott en niek till svar , under

det han fr sig sjelf mumlade: "Dorit be afraid

niy boj! Pil trim her." Landsmannens anma-

ning var ocks fverfloclig, ty den ene var lika

mycket road af att visa sin skutas egenskaper

fr oss, som den andre att f herrarne "from the

old country" att erknna det. Vi hade ocks

icke vl ftt vra tre undersegel kantstrckta,

frrn han, efter ett gonkast uppt tacklingen

tfljd af en forskande blick p den klara hori-

zonten upp i lowart, halfhgt yttrade: "Ske

stnds a little more canvass, and I*Il give

her;' hvarp han befallte pojken upptaga klyfva-

ren och matrosen att utsticka refvet ur bomseg-
let. Innan den nyssnmde tillkningen i seg-

len verkstlldes, lat han. dem rulla de tvenne

ankar-
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ankarkettingarne, b vilka lgo uppskjutna i sina

rull-ldor, upp till relingen i lofwart, fvensom

jollen,
hvilken derefter fylldes med vatten, fr att

genom dessa tyngder minska fartygets krngning.
Dessa tgrder hade ocks en ganska gyn-

nande effect, ty d slutligen alla fyra seglen vo-

ro utspnda till sin hela storlek, krngde vl

fartyget, men nd icke s mycket, att detta ha-

de ngon just menlig inverkan hvarken p far-

tens minskning eller afdriftens kning. Det var

ocks en verklig gldje att se huru denna lilla

fyrtio fot lnga farkost rttvisade skeppsbygga-
rens och tackelmstarens berkningar, samt upp-

fyllde de fordringar sjmannen gr p ett vl-

seglande fartyg, h vilket i samma mon det sttes

p det hrdaste profvet d seglingen gr "p vin-

den," fven or sig frtjent af hans hgsta vide-

tur, d det tillfredsstllande genomgr det. Alla

passagerarne, hvilka till det mesta voro kompe-
tenta domare, frenade sig ocks snart i det in-

tyg, att de nnu icke sett ngot s litet fartyg

segla s hrdt bidevind; och Kaptenen myste

stillatigande, d detta smickrande betyg medde-

lades honom, samt lotsade icke hra de reserve-

rande uttrycken om blank kopparbotten, nya se-

gel, smult vatten, med mera, hvilka undfollo en

och annan af dess Engelska passagerare.

Men det var ocks en segling, som var vrd
att bermma, om den fven fordrade de nyss-
nmde omstndigheterna, fr att hinna sin hjd.

8
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P en gng framdiifvet ocli undei lyft af de sto-

ra, akter fver lutande sedeln, hvilka stodo p
ett stt, som vl vore vrdt att studeras af vra

segelsmmare, ilade det skarpa, smidiga skrofvet

genom vattnet med en fart, som var lika mrk-

vrdig fr dess hastighet som det ringa buller

den frorsakade. Ehuru sjn visserligen icke var

mera upprrd, n att det kunde kallas stnult

vatten fr strre fartyg, s voro nd vgorna
s hga, att de p vaidiga btar af denna stor-

lek skulle frorsakat bde rrelse och buller , d

de sttte mot den framtrngande skeppskroppen.

Antingen det nu var den vlskapade bogens fr-

tjenst, eller tacklingens, som tillt fartyget ligga

s ovanligt nra vinden, eller ocks troligen b-
da dessa orsaker tillhopa, nog af, vr skonert

hoppade icke upp och ner p sidan af bljorna
efter den vanliga afbrutna staccato-musiken, utan

sprang snarare brstgnges igenom dem med ett

jemt vsande ljud, hvilket blott ktes eller min-

skades efter som den skarpa klen hade strre

eller mindre vattenmassa att snderskra. D

fartyget icke lg mera n fyra streck frn vin-

den, s var dess lopp s nra i motsats med

vgornas, att dessa icke kunde p det vanliga

viset med hela sin tyngd vrka sig emot sidan

af bogen, utan delades s mycket lttare afstf-

ven, som deras anfall hufvudsakligen fll emot

den skarpare delen af frskeppet. Liksom i fr-

argelse fver det ltta stt, p hvilket de fver-

vunnos, och fr att p ngot stt hmnas fver
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den slta rle de spelte, lUgjto de sin ilska i

ett jemt spottande fver den lga relingen, hvil-

ket ltta stnk al" farten och blsten frdes akter-

ut, i form af tta regniJar, nda bort p skansen

af fartveret. fven klvattnet hade ett annat ut-

seende, n det vanliga, hvarmed en sdan fart

bidevind tfljes; ty, liksom den ltt springande

kapplpnings-hsten lemnar ett mindre mrkbart

spr efter sig, n den tungt galopperande drag-

kampen, p samma stt syntes, efter denne snabb-

seglande skonert, icke den breda, af hvitskum-

mande bubblor uppfyllda fran, utan endast en

smal, af hftiga virflar bestende rand , hvilken,

jemn som ett snre, strckte sig, frn det fina ak-

terskeppet och smala rret, rakt ut i dckets me-

dellinia, s lngt den kunde sknjas bland de

utplnande vgorna. P samma stt agerade vin-

den icke s ojemt p dess segel, som den an-

nars gr p ett inbrassadt och mindre vlsku-

ret segel, der den buktiga ytan orsakar mindre

anfallsvinkel i lofwart n i l, hvaraf ter hn-
der, att, d man ligger mycket nra vinden,

seglet, som man sger, "lefver i lowarts-liket,"

eller med andra mindre besynnerliga ord, att

vinden faller p bda sidor om den frmre de-

len af seglet, ehuru den nnu fullt verkar blott

p den rtta sidan af eftersta delen. S var icke

hndelsen hr om bord , ty seglen voro s vl
bde sydda och hissade, att de formerade snart

sagdt planer, p hvilka vinden agerade likfor-

migt eller tminstone s jemt, att d fartyget
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kom n s litet lr nra vinden, mrktes genast

de vgformiga dallringarne fver hela seglet pa
en gng. Men vi skola ieke fortstta dessa de-

tailler lngre, mindre af fruktan att yppa segel-

smmeriets hemligheter, n farhga att redan

hafva blifvit mera omstndliga n vi borde, och

mera teckniska n vi fresatt oss..<Id
-

f0

Vr lotsbt strckte emellertid upp emot det

mer och mer sig ppnande inloppet, och hade

det hga Never-Sink rtt fr-ut, tornen af sta-

den kran balks vis i lofwart, och den lemnade

briggen ett godt stycke p l-lring, innan dess

passagerare brjade pminna sig, att de icke kun-

de lefva af salt vatten och vind, utan behfde

nu ngot mera substantiela ting till sitt uppe-

hlle, ehuru snart de tycktes ila till gourman-

eternas elyseum, det vl provianterade New-York.

De voro ocks just
i samtal med Kaptenen om

denna vigtiga angelgenhet, d en af sllskapet,

som hade varit mera kuris att erfara huru det

sg ut inombords och hvad beqvmligheter der

kunde tillbjudas under dck, n att st och ga-

pa p seglingen och de omgifvande fremlen

utombords, kom hastigt uppspringande frn fr-

rummet med gldjen i gonen och smackande

med munnen, liksom fr att bibehlla smaken

efter ngot lckert. Sedan han en stund, med

hnderna i sidan och munnen i samma agreabla

sysselsttning, hade fixerat oss en stund, fr att

reta nyfikenheten s mycket mera, utbrast han

slutligen: "Gentlemen! kunnen ni gissa hvad fr
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en most excellen t dinner ni gn att njuta?

Nej, vid Gud, det r icke mjligt. Medan ni

sttt och koxat efter seglare och lotsmrken, har

jag lagat i ordning en ack, jag vattnas i mun-

nen blott jag
tnker derp en middag, som

den bste restauratr i Paris icke skulle kunna

gifva er fr en luisdor eouverten. Tnk mina

vnner: soppa, friease och stek p bara . . . . .

friska ostron! . . . och dessutom en entr p
ra sdana, stora som min hand real mon-

sters of the true *Blue Pointers kind, bj God!''

Man kan tnka sig hvad det blef fr en

stojande gldje ibland kamraterna, ty om n de

icke upptogo bjudningen med samma gourman-
diska enthusiasm, som den aflemnades, s var

det nd en s stor skillnad i den middag, de

frmodade sig f gra p "grog and biscuit" och

den p ostron, att alla borde p samma gng
sentera den, som hlla den omtnksamme kam-

raten rkning fr dess oombedda ptagande af

hofmstare-befattningen. Det drjde ocks icke

lnge innan de allesamman lemnat dcket, och

nedkommo i den snygga och fr ett s litet far-

tyg rymliga salongen, samt, placerade omkring
det midt i rummet stende bordet, gjorde fullt

skl t den der befintliga maten. Denne bestod

likvl fr det nrvarande icke af mera n en en-

da rtt, ty vr Engelske hofmstare som p-
stod att allting borde g systematiskt och ordent-

ligt till > hade frbjudit den lille svarte taf-

feltckaren att nedtaga de andra frr, n denne
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var njuten. Dol var ocks icke rum fr mera, ty

det lilla aflnga inahogny-boidet var fverhljdl
med en sodan mngd klufna ostron, att det icke

syntes som ngot annat n, hvad det nu verkli-

gen var, ett ofantligt fat fverlastadt af denna

vra moderna matgudars ambrosia. Under bor-

det var stld en tom balja, uti hvilken vr tjenst-

grande hofmarskalk befallte, att de tomma ska-

len borde kastas, fr att undvika ondig trng-
sel p bordet, med undantag af hvar tionde,

hvilket skulle lemnas framfr h varje couvert, min-

dre fr att berkna den totala konsumtionen , n

fr en annan kontroll, b vilken vr systematiske
vrd frbehll sig.

"N vl" fverrstade slutligen en af det

muntra sllskapet de friga "der gick den
tju-

gonde lika mustig och delicat som hennes nitton

fregngare; och jag har i min lefnad aldrig

smakat sdana gudomliga ostron. Jag skulle n-
stan

vilja hlla ngot, att jag lter nnu ngra
tjog gra dem sllskap, innan jag brjar tnka

p att sluta denna angenma frrttning. Emel-

lertid tycker jag, att man snart borde besinna i

hvad element dessa skna kreatur ro fngade,
och icke lngre neka dem en del fluidum, utom

hvilket jag fruktar de lika litet trifvas i sitt nya
bostlle som i sitt gamla. Hvad sger Ni dr-

om, herr hofmstare? Ni har nu rangerat

allting s vl, att det nstan r skam pminna
Er om att man brukar' dricka ngot, d man

ter ostron, ehuru det frmodligen icke hr blir

Haut BarsaCj som man brukar i Paris."
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"Nej, min vn" utropade den tilltalade

med glad ifver, liksom hade han vntat denna

anmaning "Barsac kan
jag verkligen icke

lemna hvarken Haut eller Bas , ehuru jag
med-

ger att detta vin r det som bor drickas p
ostron. Likvl var jag nog frsigtig, att i min

kappsck lurendreja hit fver en hutelj af en an-

nan sort, hvilken, alla franska connoisseurer i

ra, jag
tminstone prefererar vid detta tillflle.

Hvad sger Ni om ett glas af kta sorten frn

den vlsignade n, som Spaniorerne i frhastan-

de benmt Madera, men som de skert hade

kallat Uva bueiia , svida de kunnat ana hvilka

herliga drufvor den afkastar. Jag medger vl,

att de franska vinerna kunna vara bra i land,

men for min del tycker jag
om ngot mera sub-

stantielt, d jag r p sjn, och nst cognac,

hvilket aldrig borde saknas p ngon flytande

byggnad, s vet jag ingenting trefligare om bord,

n ett ntt lager af gammal Madera, i synnerhet
om det gjort en liten tour till Ostindien, eller,

likt denna buteljen, kryssat sina trenne r emel-

lan Vestindiska arne."

'Rtt sagdt" afbrt en tredje "det r

med starka viner som med menniskor: de bli

intressantare genom resor ; och ehuru ett glas

gammalt portvin icke misspryder ett kajutbord,

s dricker jag det nd hellre i land, upphm-
tadt frn en grundfast kllare, som icke, lik v-
ra flytande, hindrar den dla saften att behri-

gen skilja sig frn grumlet. N vl herr ste-
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wart, hvrfre drjer Ni? gif mig ett glas af

er beresta neetar, och jag skall af hjertat dricka

er skl till och med i en bumper, om Ni s

behagar."

"S jag tackar dmjukast" svarade den-

ne, under det han drog korken ur buteljen

"nej, ser Ni, har ar icke rd att dricka hvarken

bumpers eller enskilta sklar, utan vinet mste

ordentligt utminuteras efter sllskapets trngande
behof deraf. Jag anser nemligen, att hvar och

en frtjent ett glas fr hvarje tjog ostron han

frtrt, och derfre har
jag bedt er fr hvarje s-

dant aflgga ett par skal, som dymedelst blir en

pollet, utom hvilken ingen droppa erhlles. Det

knappa frrdet dicterar denna lag; och den,

som betrdes med falska polletter, straffas med
vinets frlust fr hela mltiden."

Ett skrattande bifall efterfljde detta utslag,

och ehuru domaren hade frbudit sklar, s blef

hans egen nd den, som i frsta glaset dracks

af hela sllskapet; och sedan nnu ett glas blif-

vit tmd t ofver laget, gaf han befallning till ne-

gerpojken att upphra med det arbetet, han hit-

tills haft, att klyfva och nedbra ostronen, jem-
te frklaring att den, som ville ta flera, mste

sjelf taga sig besvret med deras klyfning, d

numera sllskapet kunde vara beltna af den

rtten, och borde ta soppan, hvilken annars

kallnade; och att han dessutom icke hade mera

n ngra glas q var uti buteljen, hvilka borde

sparas till steken. Ehuru en och annan af sll-
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skpet voro sdane professorer i ostrontning, att

de, efter utsago, tned nje skulle expedierat n-

nu ett par tjog,
s var deremot pluraliteten af

lika tanke med den kloke Presidenten vid bor-

det, h vilken nu befallde pojken nedbra soppan,
och under det han

sjelf tog sig att aftorka bor-

det och derp lgga duken, underhll sllskapet

med fljande afbrutna tal."

"Gentlemen! om Ni ansen er hafva skl till

ngon tacksamhet fr mitt bestyr med Er mid-

dag, s hafven Ni redan tillfullo afbordat den ge-

nom Er beredvillighet att ing p mina propo-

sitioner, och i synnerhet genom Ert beslut att

icke frtra mera af de frfriska lckerbitarna.

Stt terrinen p soffan i l, pojke, och kasta al-

la skalen i pyttsen ! Jag frskrar Er, att in-

gen ter dem med mera vllust n
jag,

eller st-

ter i allmnhet s mycket vrde p en god rtt,

som Er dmjuka tjenare. Men , ser Ni, just
der-

fre vill jag aldrig ta fr mycket deraf, ty f-

verdrifven njutning frorsakar ckel. Se s,
br upp pyttsen p dck, men kasta

ej
ett en-

da skal fver bord ! Jag kommer nnu ihg
den latinska sentensen : Uti temperate summa est

voluptaS; och jag
fr beknna, att jag fljer den,

samt har funnit den innefatta quintessencen af

all filosofi. Se s; mina herrar, hr har

jag
den ran att servera Er med en soppa, som

jag hoppas skall smaka, ehuru vi icke ha ngon
cayenne till den; men det r icke mjligt att

komma ihg allt, annars liar jag en liten flaska



125 HESA ME 1,1. AN SDRA

af denna ypperliga krydda i mitt schatull. Vi

l nu hjelpa oss med senap, h vilken r ett icke

fraktligt surogat p allt hvad dylika soppor he-

ter, ehuru somliga preferera kryddpeppar, h vil-

ket i min tanke bevisar en falsk smak. Sg
till kocken, pojke, att kan icke far taga locket

af fricaseen, utan hller den tckt l ver en sag-

ta eld."

"Soppan r frtrfflig"
il^ infll en af sll-

skapet "och Ni har mycken heder deraf, men
frlt mig att jag afbryter, d det endast r fr
att inhmta Ert rd, hvad sort vin anser Ni va-

ra det hasta att dricka p soppan ?"id

"Bah! hvad menar Ni hrmed" fort-

for den tilltalade med en sklmsk min "s-

vida man alls skall dricka ngot p supanmat,
det jag aldrig kan stricte gilla, ehuru man vill

pst att det r helsosamt, s skulle jag anse de

ltta vinerna hrtill mest passande, ja
till och med,

som Fransmnnen bruka dem, uppspdda med
vatten: och i allmnhet kan jag icke neka till,

att jag
anser vra politiska rivaler vara bttre

connoisseurer i allt hvad som utgr den frsta a f-

delningen af bordets njen, ty deras soppor ro

magnifica fvensom deras entrer och fricaseer,

och deras claret och bordeaux harmoniera fr-

trffligt dertill, men hrmed punkt: ty s snart

det blir frgan om steken, desserten och vinsor-

terna dertill, d taga vi ter lofven af dem; ty

en Engelsk rostbiff med sm madera, och en blum-

pudding eller appelpie med gammalt portvin r
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ngonting s fver alla deras rotier, sallader och

champagne, att de aldrig kunna
jern

fras. Fr
resten fr jag beknna, att jag icke kan begripa

huru man i allmnhet kan ha s dlig smak att

frderfva sin middag med att brja med de star-

ka vinerna, d det r frgan om en ordentlig

och vl assorterad mltid, h vartill jag hoppas JNii

icke vill rkna denna."

"N, hvad skullen Ni d sga om ett folk"

infll en annan "som icke allenast dric-

ker starka viner till de frsta rtterna, utan f-

ven, till rga p contrasten med Er och de fle-

sta andra bildade nationer, brjar sina mltider

med det, hvarmed Ni ibland sluta Edra, nemli-

gen ett glas bran vin?" s $b [y asb ul

JBarMa, nog har jag
hrt talas om ngot s-

dant" fortfor den afbrutne, skrattande "och

till och med att man brjar med desserten, eller

ter smr och ost fre maten i stllet fr efter,

men jag har hittills aldrig trott det vara mjligt,

att man p detta stt kunde missbruka gudsgf-

vor. Tror Ni d verkligen, att ett sdant bar-

bariskt bruk rder hos ngon civiliserad nation?"

"Ja, derp kan Ni vara s fvertygad, som

att jag nu sitter bredvid Er" svarade den an-

dre smskrattande "och fr frigt kan
jag fr-

skra Er, att vanan s rotfstat denna besyn-

nerliga diet, att ehuru bekant man r med an-

dra nationers bruk, och i allmnhet
ej

s obe-

ngen att antaga sdana, fruktar jag att Ni ej

skulle f mnga proselyter, i fall Ni ville pre-

dika edra bordsreglor derstdes."
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"Men, min Gud, delta r
ju beklagligt"

.

tertog den frre "men, som Ni sger, vanan

r andra naturen: likvl kan
jag icke begripa hu-

ru man kan brja en maltid med bi nvin, och

V3T3
"

"Gentlemen !" ropade en rst genom den

halfppnade drren "om Ni
viljen

ha bref

till Europa , s ro vi p sidan af paketten inom
en qvart timme." Ml

Denna ofrmodade underrttelse afbrt sam-

talet, d vr president nu fick annat att gra n

fortstta detsamma, ty ehuruvl h varken han el-

ler ngon af sllskapet behofde afbryta mltiden

fr sin correspondans p Europa, s voro de

nd allesamman nstan lika ifriga att f sluta

middagen innan mtet med det omtalta skeppet.
Den ofriga maten blef derfre genast inbefalld

och skyndsamt frtrd, ehuru likvl icke utan

en mngd urskter frn vr hofmstare fr det

de icke voro tillagade med alla de kryddor och

saucer, som dem med rtta tillhrde. Oaktadt

alla dessa svra brister hollo gsterna dem med

nje tillgodo, och d slutligen hufvudaktren i

denna matpjes isknkte de sista glasen ur sin

vinbutelj, fattades de mangrant af sllskapet och

utdruckos fr presidenten under en enhllig be-

gran, det han, ssom ersttning fr sin hafda

mda med denna middag inpromtu, ville taga

sig arangementet af en sdan i land, der han

bttre kunde utveckla sina djupa filosofiska kun-

skaper i den dla matlagningskonsten. Detta an-



OCH NORRA AMERIKA. 1^5

togs med nje af vr muntre reskamrat, som, un-

der det han glttigt nedsatte det utdruckna gla-

set p bordet, tillade: "och
jag skall, p min he-

der, ge Er en middag, som, s vida New-York

nnu r likt sig i den vgen, alla gastronomer i

Europa skola afvundas Er." %)"
Hr efter uppbrt sllskapet och frfogade

sig frn kajuten upp p dck, hvarest nu fram-

stllde sig scener af en lifligare natur n de, som

visade sig fre deras nedgng till bordet. Den

lille skonerten hade nemligen redan hunnit det

af Long-Island och Sandy-Hook formerade inlop-

pet, samt lg nu med sm segel utanfr de b-
da tunnorna, som ligga p hvar sin sida om far-

vattnet fver Baren. Till venster hade den det

hga fyrtornet, hvarifrn den lga och smala

sandtungan strckte sig bort till det hgre lan-

det vid Never-Sink, hvars fra partier voro be-

lagda med en hvit snmatta, h vilken likvl icke

var ngon stndig bekldnad till flje af deras

hjd, utan blott en tillfllig drgt, bevisande vin-

terns nrvaro. Rtt fr ut och ngot lngre bor-

ta lg den ttt bebyggda Staten-Island, och till

hger red helt nra oss fyrskeppet, hvars kala

master harmonierade med de nakna stammarn

p det lngre bort liggande skogbevui^na Long-
Island. Dessa vore de fasta fremlen, emellan

hvilka nu befunno sig en mngd rrliga, best-

ende af flera smrre fartyg och btar, som kros-

sade om h varandra till och frn den lngre in

liggande och af den sistnmde n undanskymda
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staden, jemte ngra strre handelsskepp, som nu

kommo utseglande derifrn, med sina breda r-

segel utspnda for den goda vinden, h vilken ha-

stigt frde dem nrmare oss. Det var ett ibland

dem, med stora bokslfver mlade p frmrs-

seglet och Frenta Staternas lysande flagg under

gaffelnocken, som frdelaktigt utmrkte sig fram-

fr de friga, och p hvars dck syntes en str-

re mngd folk, n man vanligen rknar p kof-

fardi-fartyg. Det var
ej lngt ifrn oss, och dess

kurs tycktes vara rigtad till vrt lilla fartyg, som

nu lg uppbrassad t, liksom respectfullt invntan-

de det stolta skeppet.
*&

"Se der kommer den nya paketten "Canada":

och vackrare skepp tror jag man fr ska lngt
efter" yttrade vr Kapten, som nu

sjelf tagit

rret, under det matrosen var sysselsatt med den

lilla jollens utsttning. "Det r nu andra re-

san hon gr till Liverpool, och hon tyckes fra

en vacker laddning passagerare med sig denna

gngen.
3!-^ r det ngon af Herrarne, som n-

skar bud fver Atlantiska hafvet, s lofvar jag

med att den der skutan bringar det s skert

och hastigt som trots ngon tremastad rlogsman;
och i sdant fall kan ni lemna det till matrosen,

som rttnu stter af frn sidan, fr att bringa
hennes lots fver till oss."

Det var ocks flera af sllskapet, som be-

gagnade sig af denna goda lgenhet att under-

rtta sina vnner i Europa om ankomsten till

Norra Amerika, ty vr frre Kapten hade redan
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fregende dagen tillsagt sina passagerare, att

halva sina bref frdiga i detta ndaml, d det

vl kunde hnda att vi inkommo fre pakettens

afgng. Emellertid ilade skeppet emot oss, och

d det kom tvers fr skonerten i lofwart, bras-

sade det back, fr att emottaga den lilla bten,
som redan var i full fart bort till detsamma;
och det drjde icke lnge, frrn den var tillagd,

vid dess fallrepstrappa i l, frn h vilken en per-

son genast nei hoppade i densamma. Med det-

samma fyllde det nyo sina segel, och passeran-

de ttt akter om oss, fortsatte sin brdskande

segling utt det stora verldshafvet.

Dessa Nordamerikanska pakettskepp, h vilka

s ordentligt och skert befordra communicatio-

nen emellan Nya och Gamla Verlden, ro ock-

s en slags fartyg, som s mycket mera ro vr-
da att skryta med fr deras landsmn, som de

ovedersgligen ro de bsta i sin sort, och i jem-
frelse med andra koffardi-fartyg kanske bst skul-

le kunna liknas vid en Engelsk postvagn jemfrd
med vra vanliga skjuts vagnar. De ro till och

med lngt framom Engelska Gonvernementets pa-

ketter, och tfla med Ostindiska Compagniets

skepp om icke i storlek tminstone i beqvmlig-
het. De ro alla fregatt-tacklade skepp af van-

ligen emellan tre och fyrahundrade tons drgtig-

het; och hvad deras }'ttre, s vl till tackling

som skrof, vidkommer, m blott nmnas, att de

i dessa afseenden skulle kunna kallas en quintes-

sence af allt hvad man i den vgen kan f se
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hos Frenta Staternas handelsflotla, hvilkel icke

vill sga litet. Inredningen och beqvnligheter-
na under dck harmoniera fullkomligt med de-

ras inbjudande yttre, och de flesta af dem, eller

rttare alla de nyaste, ro utrustade med en eJe-

gance, som verkligen r frvnande p fartyg,

hvilka icke ro mnade att blott fra Kungliga

personer. Frn en hg och rymlig kapp, som

vanligen formerar en egen liten paviljon p dck,
nedkommer man utfr en bred mahognytrappa
till kajutgngen, hvar ifrn dubbeldrrar af sam-

ma trdslag leda till tvenne rum, af hvilka det

akterut varande r bestmdt fr herrarne och

det fr ut liggande fr damerna. Det frstnm-

da bestr af en stor salon, i midten af h vilken

str ett matbord, hvarvid tjugo till trettio per-

soner kunna sitta, och p bda sidor ro en

mngd smrre rum med beqvma sofstllen fr

tvenne personer i h varje.
Golfvet r bekldt med

dyrbara mattor , och sidengardiner, spegelglas och

frgyllningar upphja glansen af de blankt pole-

rade vggarne och mblerna, h vartill
ej ngot

ringare trdslag n mahogny r anvndt. I da-

mernas salon, hvilken r betydligt mindre, men

p samma rika stt mblerad, str vanligen ett

fortepiano, och ett litet bibliothek af grant in-

bundna bcker bidrar p samma gng till pryd-

nad som treflighet i detta rum, h vilket fven fr

sin centrala belgenhet i fartyget, som gr r-

relserna mindre knnbara', tyckes vara ganska vl
be-
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berknadt fr sina minst
sj

vanda gster. Om
man till dessa beqvmiighelei lgger den strsta

mjliga ordning, omsorgsfullt bevakad af Kapte-

nen, en tillrcklig uppassning af tvenne blott

hrmed sysselsatta domestiker, ett fverfldigt

bord, hvars servering r anfrtrodd en srskilt

hofmstare, och framfr allt: ett rymligt, vlseg-

lande lintyg, utrustadt med alla mjliga frn-

denheter, en tillrcklig och utvald besttning,

samt en Kapten, hvars tvenne fixa ider synas

vara passagerarnes trefnad och fartygets skynd-
samma framkomst till sin bestmmelse s

tyckes man icke kunna ha mera att nska fr

en passage fver Oceanen.

Af dessa frtrffliga fartyg finnes det en stor

mngd i New-York , ty det gr icke mindre n

ett h varje vecka till Liverpool, ett h varje mnad
till London, och ett till Havre-de-Grace. De

kallas Packets of the Une och gas af srskilta

kpmans-associationer. Utom de ofvannmde
ka

ju
terna ga de ett rymligt lastrum fr kp-

mansgods och en smrre kajut fr mindre beta-

lande resande eller de s kallade steerage pas-

sengens. Fragten frn New-York till Liverpool
r hundrafemtio piaster, livar uti alla omkostna-

der under resan ro berknade, och erhller

Kaptenen, som
sjelf

bekostar bordet och servi-

sen, hlften af denna summa. Man skulle m-
hnda frmoda, att passagerarne genom detta

arrangement skulle bli lidande, men frhllandet

9
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r verkligen motsatsen; ty d Kaptenen har sin

hufvusakliga inkomst af fiaklen fr passageraine,
s ligger det naturligtvis i lians intresse att skaf-

fa sig s mnga sdana som mjligt. I ett

land ter, der lusten att skrifva tidningar en-

dast kan liknas vid begret att lsa dem, och

der den minsta smsak mste blifva "put in the

Newspapcrs" der undgr ingenting att hli

kndt af publiken, och allraminst saker af den-

na natur, hvilka s mycket oftare formera ar-

tiklar i tidningsbladen, som ingen passagerare,
tminstone bland Amerikanerne, drager i betn-

kande, att vid sin ankomst till New-York i dag-
bladen gifva tillknna sitt missnje eller belten-

het med passagen. Detta gr, att Paket-Capte-
nerna tfla med h varandra att ska vinna publi-
kens ynnest, och deras bemdanden i den v-

gen ro s mycket mera ndvndiga, som de

tta lgenheterna stta de flesta resande i till-

flle att vlja sitt fartyg. P en dylik "compe-
ttiiori" ett ord, hvars rtta betydelse mste
studeras i Frenta Staterne bra otvifvelak-
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tigt passagerarne vinna: och, om det ena sidan

r angenmt att p dessa fartyg finna alla en

bildad resandes fordringar uppfyllda, s r det

understundom lika harmligt att se, till hvilken

grad af skamlshet en och annan af de fria re-

publikanerna uppdi ifva sina pretentioner p lands-

mannens ikldda skyldighet att "with the most

comfortable accommodatiofis" transportera honom

ofver hafvet.
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Men vi mste lemna dessa
flj

rtande holler,

tminstone fr det nrvarande, ty det fartyg,

som gaf oss anledning till deras omnmnande,
r nu redan ett godt stycke ifrn oss, och vr

lilla lots-skonert, som icke hade tid att drja

lngre n som fordrades, fr att f sin lots

ter, r redan fr fulla segel p andra sidan om
Baren. Med sin vanliga fart, snarare kad n

minskad i det hrinne smultare vattnet, ilade

den upp emot kusten af New-Jersey, hvarest

den vnde, och brjade derefter med sm slag

arbeta sig upp t det lnga och smala rivieret,

hvarest den innan lngt blef omgifven af en

hop kamrater, eller tminstone liktacklade smr-
re fartyg, som dels mtte och dels hade samma

vg med honom. Med de sednare af dessa br-

jades
ocks genast en kapplpning, som var s

mycket roligare att betrakta, som vr farkost

besegrade alla, hvilket icke mindre gladde vr

Kapten , som nu
sjelf stod vid rret och hade

all mda ospard, att s hastigt som mjligt for-

cera sitt lilla fartyg emot den kontrra vinden.

Oaktadt hans bemdanden i den vgen lyc-

kades till en grad, som i dubbelt afseende vck-

te hans passagerares nje, kunde han icke hin-

dra strmmens och solens lopp, h vilka tvenne

natur-krafter verkade s fiendtligt tillsamman,

att innan vi hunnit halfvgs upp p rivieret,

voro vi omgifna af ett mrker, som tminstone

betog oss njutningen af stadens betraktande, om
det icke hade ngon menlig verkan p vr sna-
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ra ankomst dit. Detta var lyckligtvis icke fallet,

ty var lots manvrerade sin skonert med samma

Iranquillitc , som hade det varit
ljusa dagen, oeli

styrde sitt fartyg genom mrkret med en skerhet,

som kunde gra frltligt lotsarnes vanliga skryt

att kunna besegla sitt farvatten med frbund-

na gon.

Som vistandet p dck nu mera icke erbd

ngon ting behagligt, utan snarare motsatsen, d

den strnga klden agerade hgst motbjudande

p menniskor, hvars ltta Westindiska garderob

icke var synnerligen passande fr denna tempe-

raturen, s drog det resande sllskapet sig efter

hand ner i den trefligare kajuten, der en lgan-
de koleld i den blanka metall-kaminen , en bl
varm "Whisky -punch och ngra tnda Havana-

cigarer snart frflyttade dem i ett mildare kli-

mat. Den glada conversationen var snart i den

muntra fart, till h vilken s trefliga omstndig-
heter borde uppdrifva den emellan personer, af

hvilka icke allenast de flesta tillhrde ett yrke,

som man i allmnhet icke frebrr trumpenhet,
utan fven alla voro frenade med det ltta obesvr-

liga vnskapsband, som s ltt knytes under re-

sor. Aftonens timmar framflto ocks s omrk-

ligt, att det vckte en lika allmn som glad surpris,

d den lille svarte Negerpojken ppnade drren

med den dubbla underrttelsen: att vi snart vo-

ro framme, och att mnen nu var uppgngen.

Uppkomna p dck funno vi ocks J vr lilla

farkost p en nstan lugn vattenyta emellan tven-
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ne land, hvilka af den uppgende mnens matla

strlar upplystes s mycket, att man oredigt kun-

de urskilja de p dem varande fremlen. Det

ena af dessa land var Governor-Island med sitt

citadell, och det andra staden New- York hvars

husmassor, pallisaderade med orkneliga skepps-

master, nu framskimrade i detta groteska skugg-

spel, hvaruti mnsken och afstnd tillhopa fr-

stta strre objekter.
< Fartyget ilade tyst ige-

nom den ltt krusade sjn, hvars sm af mnen
frsilfrade bljor vnligt slogo emot dess gln-
sande kopparbog och uppvckte ett sakta porlan-

de, som behagligt instmde med den jemna land-

vindens ltta susande genom tacklingen. Slu-

teligen strdes den inom fartyget rdande tyst-

naden af commando-orden fr seglens bergande,

och sedan den lilla skonerten gjort en hastig

svng omkring en af smrre fartyg omgifven

brygga, trngde den liksom hemmastadt in i en

tom vinkel deraf: Kaptenen lemnade nu rret,

och med en frnjd ton tillropade oss ett vl-

kommen till New-York, hvilket besvarades af

msesidiga lycknskningar att hafva hunnit till

den frnmsta staden i Nya Verlden.
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POSTSCRIPTUM,

Fr att s vl uplysa tskilliga stllen i Fre-

talet, som ock frklara ngra yttranden i noter-

na dertill, hvilka annars skulle kunna f namn

af anachronismer, kan frfattaren icke underlta

att nmna, det, oagtadt tittelbladet angifver rta-

let 1 833 ssom trycknings ret, och boken icke

heller blifvit utgifven, frrn under sednare hlf-

ten af samma r, den likvl brjade lggas un-

der pressen i slutet af r i83i. Orsakerna till

denna lnga tidsutdrgt, emellan pbrjandet och

fullbordandet af en s liten bok, som denne,

kunna hr icke alla uppgifvas: s mycket m lik-

vl nmnas, att de frnmsta deribland f till

skrifvas de oprknade missden, hvilka kunna

drabba alla afFairer, och sledes fven dem, som

utan att fventyra collission med sttarens

och tryckarens konstfrvandtskap
- skulle kun-

na hnskjutas till det mekaniska departementet
af det dla bokmakeriet. En, kanhnda

ej
min-

dre ingripande, orsak har varit omjligheten fr

frfattaren, att, under hela denna tid, frflytta

sin person nrmare trycknings-orten, n p ett

afstnd af ttio till nittio geografiska mil; hvil-

ket i alla fall r en lng distans, och en, som

tillochmed kan gra en hel hop sakers bde fr-

drjande och mindre vl fullbordande frltliga.

Huru det nu frhller sig hrmed, s fr denna

omstndighet glla som ursgt fr de tryck-
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fel, hvilka fr att tala konstmcssigt, fast
just

icke sa aldeles rigtigt "insmygt sig i texten",

och i alla fall bevisa, att det icke r rdligt att

lemna correcturen till "annor man" \ Detta r

tminstone vr fvei tygelse ; och d saken nu

mera hrer till de ohjelpliga, s f vi trsta,

om icke Lsaren, tminstone oss sjelfva med det

gamla lftet, att "vi icke skola gra s mera,"

tfljd t af den frskran, att hvad obehag dessa

tryckfel mjligen kunnat frorsaka Lsaren, det

troligen icke varit sdant som det desamma

gjort p

Fr fatta ren.

* Observeras: att korrekturen med undantag af dem

frfattaren sjelflst p begran, varit lemnade till

"annor man" an

Boktryckaren*
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